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 لوا ند صر ثنالص بوش ود هش ززوا یرلنابزپ هاگانو

 - ااف تاو اغا مادخ ین بین کو کهک ا وک یر رط

 نیریب دنا بولک یشاب یکح و رلیدتلبا هشب را هصاخ تولح
  ضراع ىج لال هدانا لوا نکل راد لوا نوذأم هکعا

 ید هب ه دعم ءوس ندنبارطضاو عح و لوا تبقاعو یدلوا

 ره شعا,شعسربا یرار دقم لحا هل ابو رابدل وا التم

 لجا نااسنا ع ون نیکد هبی دم یدل وا دیفمرایدنیا هکربیدت
 هدیششان ییایلا یدلوب ید رلنا یکی ییدلوب نامرد ةنندرد

 ه دلاوز تق و هک دیا نیسنئالا موی نوک نکا تاب اراز

 لاست انآ ةج :راندل ؤا نع روح قناعماو نیرب دلخ لصاو

 تخم و جات قيالو تخم ناوج *دازهش و ةیساو ةجحر هيلع
 ین اوک ی رکساتك وچ نار یراترضح دارم نا فا
 را ادن هراید انف یسترباو زاب دل وا لخ اد هن هر اع یارنس

 , مو یادت دمام السألا حش رها دعب و رلیدردتا

 ندنامع لآ نیطالس هد هبنیط:طبش هیخرلب دل نیزاخ هاتماما ˆ

 نشي رضعلا دعب و ی دلوارانون ن هنا تافؤادتا

 > یادنلف ی رزان ید كهاک ی *هدازهش نر :

 یلابعت هللا ےھج ر

 یالا دلخا هلي و لوالا دانا



 وا ا

 ج رو شم هنیمز رعق یزلقد نخ نالوا « دناقو لصتم هرم

 هک یدنا هعاق کس و نتعو مچ هق ویع یس وږ ابو. :

 هدا ز ن دیار ی دیغ وب لت دع و یرتطظا هدام لوا ۱

 نعم لات قح تاشع تقاع یدلعود تشو زور

 لبا شی وروب ی وک لا کیلو الا یداج بول وا ریکتس دو
 هد از ن درفاک كب شب ناشو هدا ی دل و | حق
 اکیا لیگ نر لیالوم اکیا سرو, یدک نادنملق

 ت ولوا راغل ندرب هعن هداولا قسلخ اند دنا ی دملا یربد

 یدل اق لامار دسب نم اگلی وش یدسلک هتسالاب یرب ز

 لقعم هش ر و داولا قسلخ *مربح دن رب کج د هلعلق یکی و

 رب ار کاخ سد مس کا یدنا رام وق دا ود داولا قلخ»

 یافنود بوب توغر بوط شب زویکیا «دنرااو "ی دلفي
 یک کرک ن یس هغلق سنوآ ہرکصن دنا یدل وا میزوت هنواس
 نادونق رادرشو راددربو هرات  ناضمرقتلااو رايد تتار,

 هنس رفظمو ر وصتم تو دنا تدوع هللا نواه ىاغۆد اشا

 یاغوذ تاولوآ لاد هتداعم اچان چرآ ه.دنمظم نابعش ورو م

 "11 اینا میلست هب هزعاع ةن اسرت ینوپاه
 (رونغم ناخ میلس ناطلس ترضح تافو)

 یقدیانئدونوح ۹۸۲ هنس مظعملا نابعش ۱۸ ف

 هد صاع یارس قافلا: ردلکد رارقااراد هیادکو هاش رادغ

 دیدج ید یرایضعب و نییزت ییابق ضعب كن هصاخ ماجعقاو
 تولخ یوزرآ هاج ج هاشداب ترمطح هداننالوا ی دا شّلوا ۰

 ماجرفارودوب نکیآ ماک دوخ هليا زوبحو رورس ب و دیا ماج
 هدعاسم ند هدعاس هج ولکدو ج د هناهح ناه اشداب

 ۱ ی دنایط هرهره یراقانآ لرابم نکردبا ماج جرف بو دنا



 سم 6 ۰ سر

 بناج هلغمالوا رداق همواقم هلبا مالسا لها نالوا هدنحما اشاب

 دما هدهتتسم هدیدم تدم هدب و رایدلوا هناور هناوزیق
 ن اطاس:هل كرف ةد انالوم /یشادنرق بدی ناطلس نالوا
 هز اتسکنرف فو دیامنمآ یدیچ اطلس و رلبدلک هنن روا دیج

 بصن ناطاس هسنوت یدسم یانالوم روب نحو رایدروتوک
 ۱ زایدوتیلآ رفاک كيب نکس هتنواعمو رلیدت

 1 0( مف: یو تاش اپ ناس رادرس)
 ( کو دلا مده یداولا قلخو وردنا )

 هاش داپ ضورعم لاوحا و نوج ٩۹۸۲ هنس یف

 یاسعوذ یانشاب نراس زو قدی وا ل اون اتر.د

 اشا ىلع چاک نادوبق ب ور وب نییعت ر ادمس هن وياه
 خب وته نوچ رایاد ر ورب لاتسرا تن رز زاوا سنوتاتعع هلن ا
 هر هتف نادن آ زایدراو هن رو الق ال وا رلب دتلوا ه اورو

 تراتسخوتاراغ عاونا تو روا نی زر ضعب و رلندتا هجون
 كعااتغو زلدلا هچ راپ مظعرپ هد هتبسم لب اقم و راب دتیا

 هب رانیق سنوق ن دنا زلب دز وا هشت ۲ هرکصندکد تبا حارخا
 هبشحا بو دا رعد یی هنارخ ٌهعلدرپ مات هل اق و رب و

 دغا هدهاتشم یف السارکسع تزنکر اتفکن وج ناب د وقرا

 قلخ نیع اله نالوا د تما ي وغ ازب ن هعلقرب م ان دفن
 شلبازط راقو یل اغ زاد رف سپ رای دنا ننصح هد اولا
 نیاتشاپردیحناستچ ناد سن وت و ییاشاب نط صم یسکب رلکب
 ئر االغ فد س انشک ب ور دن وک هنس هرص اعداولا قلخ

 ی ائالوم ی الوا هنا نا طاس شخ ن یو روش وق رکسع
 ی دانم ایک هب هعلق ج ا ہنی د د ہلا ےک ج ك یھ دع

 قرط ییا كاد اولا قلخ یاد رک داولاقلخ بوجاع هلیاهصک



 تحم ۵: س

 یکبار زاوزو جاچ هدم رتح مرحیح ی دلاق ندروبعو رو رم

 یدلوپ ع ویش یرلک دنیا فب یش تبب فاوط هرجا وص عارذ
 (هون دعلق رد راک صعب مان ار

 سیلک هلذل وا یلوتسم هنس هعلق هون راذکضعل ۹۸۰۰ هنس یف

 مزه یرافکب وشیریا یکب سرهو كب داهرف یکییناسس
 هن ايشا تلو د هناتسا ن وا لید رفاکز ویح وا و رايد |

 زاب در دنوک
 |( هيا هتفب رش عم اج هیفوصالا )
 (یسانب یطع "هرامییا اددجور)

 ناوضراو ةج را بلع ناخ میلس نابطلس ما ٩۸۱ هنس

 هنس هیطع بق كنف رش عم اج هبفوص الا بول وا ر داص
 دیلاع دسر دم یکیا هلی هریظنال ران یکیاو رز باپ ےظع اطابتحا

 بووا نامرف یسانب هفی یش ههبرترب نوجعا نفدم هرایدنکو
 نفدلا دعب هر رت قحا ی دلرب دشپ ربا همابغا هد هب رق ت دم

 یدل و ماما

 (یرفساغود كناشاپلع حلقو اشاپ هل ریزو)
 اشا نادوش هيلا ومر زو ه۵,هکر نم ةتسول ٩۹۸۱ هنس یف

 یرافک يدنو نکلو مایدراو هنس هرب رت هقرانب میت هکیدنو هل
 تاعفدلاپ هنس هرب زج هسمو اید ضرعت نیما وا ملص هلا
 لح هلذم الوا دع اسم هتعزع فلا دابا نکبا شلوا هجاوتم
 هلا تمالسو تدوع یرورضلاب بولوا علام هلوص و هدوصعم

 راددل وا لخاد هلوبن اتسا

 (یغیدلوب نفط یس هعلق نوین ون نا فک )
 دج ناطاس رک ذلا فلاس ندصفخ ین لولم ٩۸۱ هنس

 ر دج یسیکب رلکب سنوت بولک هلبا یرلیک كترف هراب یللا زوب



 تماس

 بولوا ساوصر ادضمرب و یدلک هشرزوآ نورق بو دنا

 هني رآ رزوا ندنفوخ مانجتارمس یکه د هنس نک مالسا لها
 لس هشلخ هس نک ید راک ر لبدم م دات ت ارج هکم روس

 تمالس هلا اود خدا شاپ یلع رلیدتکب ونود بواوا ماکدوخ
 2 یدلوا لصاو هلون اتسا تو دیا تدوع

 ١ 7 (فمركم ةكم عطس ريم)
 بولقی جوطس ضعت كفن یش مرح م رح ۸۹ دین ق

 یشابمو قب رش مکح هنفب ارش هحرکم کم هلفلو | جاتح هرم
 یدنلوانامرف :قشلوا اش هلبار هبق یلاع اد دح بولب ز دنوک

 هدنس هنس. ۹۸۲ بونلواتع یواش هرزوا تناتمو تفاطالاکو

 یدلوا دراو یرضرغرتاد هتغوذلوب ماجتاو ماقتا

 :(وتسوم تنال وب ن اخ ران ات نوه اح)
 هنوه سوز تبالو ناخرات ات هد هروب نح هثس ۹۷۹ هنس یف

 كينرات ات هفلابم هلغلوا رداص ىل اع نا ن وا كعانیقآ

 كل زاد تب1 چ وو نادلتا زن تم تتوقلاق ها اتقر
 تراسخو تراغ ینکلم تخ یاب توراو ب ودنارو ره هوقس وم
 منع ساری ران ات با توف لا رایسب مانغ بو دیا
 ر ةد را ازع

 (هباوذ وذ عولط)
 بک و کوب هشت ز دو راکت یا دلاس بناج ۹۸۰ هس ق

 زالو نرود ےظع ہدزر هنجن جت ت ںاعفا ںولوا رهاظ
 عفاولاق لی دنا موع و ماکحا جارْعسا ویذ ر دلاد هعلوا

 هرشکت ویب  دیلوطاناو ه دنلیا مور بولوا راسو زوم یظع
 هن اخ هدا ز ندزوسنرد هدل وسبناتسا هی یدل وا موده

 نا راکو لس اتنا نامر هڪ تولوا دسنف رلل وب و بقلق



 ادیت ن

 ندشک نیارلیکشا كنااتود هلچج هسرونیذبا داره هکر دنلود
 تب وعص هدکعا ندسسلطا نیزلنکلب ن دوران رلتشر

 .مسنمزادشنب كنکلب و نتالآ هززوا داع كنك ىتقر ھور ر کچ

 رب ؤا نبلا ب وملاغ اشا لع رازروب لا ن دشت هرزوا لاوئموت

 سسفن ی رید نشر دیا لیکن رس نبات ودوب هکم دل قیقحتو
 لیک م دعم ندزوروآ هدزنشاب و هغرداو هدا ز ندزوتیکا صالا

 هج و و یشدگنجویسکروکو ییابساو ن ال كتنس هجو
 ندق دنلوا ليكن: لاما و مافلاكستج تاوداو كنفتو نوط

 بو دیا جارخ اعود بترح و لیکم هلی امزو تقوهزکص
 زلبدلا داد ماا وابا: هنرلندلابص نیک هدرفرب 47 رابدار دنوک

 جد هننرولوا ر دلا قفلوا لینک هدیآ قلا شی یس هلجج وب و
 یدآ هد دانعتعاو راثکوید زادلاغچ اهن قعلوب مدآ رونللوق یک

 .ررولاترتخمو ناربح كم روک نیتیدقیچ هیابرد امتود لکم هنب
 رايد ارذلاا یک ر دقوا ي تاو مم اکو دم:وقلوا راتوب نالا

 شم رارید رایدر وتکه نب لنک اونا لب لوالاکٹیکد یا لاو
 (نوبا یاو درفس هسقو ) ۱

 یدئلوا لت یکی رکن وبامه یاعودذ نوح ۹۸۰۰ هنس ی

 نادوسق بولوارضاح هد تشاو هغرداق هعطق للازویکیا

 بوسشلوا هن اوزو هحلوللتم هب ودعلبن اج هلبا اتش اپ یلعمجلق
 لوا: خد یناغود رافکی دنلک هنن اهل نیراوآ نالاوا هداهروم
 ندنیفرطو رابدلوا هلباقع ی دنا برق هب وح. تقو ولکه لع
 ایزو لب منام لیفت نرخ توج لازا ا لیتو ازار
 یکیدنکه ین اب هن ب وجا دکب وچآ نکلپ رافک ی دل وا
 هنن ام نوررق؛بوقلاق هلبا اغ ود ن دنا! ید اشا نادوبق ی دعلیب

 راضحا و ك زارت اسغ ود هدا ز راد کد اراک راک یدک



 تا٩6 تس

 لوم یزارفاکه جنو ح ورخ نیرلک جاقرب ل ر دیا شاخرب و
 تبقاع ب ونق وط ب وط یکیارب ند رفاک ج د هنی رایکی دنکو
 قعفاوم ید هیاشاپ ىلع بواوا نازو ن دنع د فرطراک زور

 یدلآ نیک یکیازب ندرافکو یدلوا ضالخ مامو می هلذلوا
 یدلک هتداعس ٌهناتسآ نوچ بویمردل آ بوچرب یسیدسنکو
 قوا لیادبت هجل*یظفل واو یدشوا تیاسنع(قلنادوبق
 . قظفل جلف ,ید ههاکحا نالبزاب هب یدبنک یج» ی دل زوی

 لکد هد هبعالسا تل ود هک رابح ربغ هب راح وب و راب دا دیق
 داجاو تادحا هنیفس عالسلا هيلع ىت حوت تّرضح هکلب
 :دعو کج هزات ناسفظ زو ر دنشمالوا هدضرا راس لہ دیا

 كاتو توط هزوک کون یدکد هنشد یادعا کیدا هّدیعس

 م السا لها و یسک روکهشروفو تاقزاوا و تالا راسو

 رپ نکیآ لکه صقا ن ادعت زور وا نلقا ینییکج
 تریضح هدنیط وا رولوا كيب یعرکب اب قت هجربدقت یعیدلوا
 لات ا لب را دنلوب هد هئردا هی هراصن | یلاحت هما عا هاش داب
 مادقا هنن ادحا نیافسو اغودو رلبدلک هب هنیططبق هيلع دی

 ند هصاخ ذات نالاوا هد نق هناسرت و راب دا ماتم او

 دن است نوجعا هنیفس نکس اد دج بو دیازارفا نی رب رادقمرب
 نامز ره اش اب لع حلق ناذوق هکر دل وقتع رلیدستبا ثادحا
 اله الاو زدنکم یادح اودا ا هنکت باشا دم مظعا ر ذص

 هقيفس باسصا هزوک اکوب و رکشل زویتلا شب هب هدنیفس زویکیا
 نک هی هتنیفس ره و نس رو راس هکت ال 1 ی راک دارت

 اشا دم شعربد ر دق وب لاتخ | وا لیکن نکز هرات
 زونه نس یرلترضح اتشاپهکر ر رب و ناوحب هوا مم وح نم
 لواتلوذوب هلمادافتعا هل و هاو هب نیسشم العب ب هیلعتلود و



 تا 44 تم

 ن دشاب لک د ن دعصن نیر دشنل وا دیدهت و دیک ات ر دقت
 الصا جد اسؤ ر و ارماراس قعل وا رصم ود حراق ر وق

 ررقم تمنع هدنب رزوا نمد یکن وچ رابدم هديا تفلاضم
 اشاب نادوش یدید ۸ هتوطزب اع فرطاشاب لب وا رلیدتنا

 ی دنلوا دانعو ۶ قوح ید هدب وی دہدردالوا ققوط نىق .

 اشاب نیدلا رخ قو یدل وب و یدن وط نیل اقص وا تبقاع

 بوط هب کرب رازاب وس نوع رانروک كنج هلا هچدوغروطو هلا
 هنم رار اس رک ه شنا لیم هب هرق ن دنااغحا قرغ یکی تیدنقوط
 خلال دیفم هد هسا شعا داد زفر دن ود رولوا مارهتا ثعاب

 لباقم ندناع یساغت و د رفاکو ندبیق نعاخت واد مزب لابو
 *هلځ تو دنا نیغل رداهب تار وخ اشا نادوش یک یرافدلوا

 ندنسو اف چ وا یخ د رذ اک یدناح هنشاغود رفاکهدالوا

 ' دسش رزوا نساعودزک | هلکمدیا مولعم نیتغردل وا نادوف

 هلا هدرتشاب یرالغواو دیهش یشیدنک ل احلا ق یدروشوا
 زلب دلکوذ هب هرق كج روک وب قیلخ اغود رتاسرلیدلوا راتفرک

 اره برش ود هغابط هنابپ او بومی مب رق یخ انشا یب
 هب زاوا ر صقار شكر فح وب یدشا صالخ نیشان هللادرد

 ۰ دنغاتسیلیا یل راق یغاشآ ندیتخ هنبا مشمروک لڅ نالوا

 هی رقرب رید زوقلوطانا ندنوبامهصاوخ هدرب غیصرب ندابرد
 .دلیکرا عق او هد تغ اس لبا ارایه هدست ان تلا ین هریک

 بعصر و ر دیس هباقم لفح هبصقر یرلکدید یرصق
 هلا اعلا هغاطاوا راثلوا صالخ رد هدشد كغاط نکو

 یرکی كن دنکاش اب ىلع حب وا اما ردراشلوا صالخ

 یاهو دو هننیم بن اج كرافکو بولوا یال آ هقشاب هلپسک هرات
 كنج هلیراک راک ن الک هنب رز وا ن دنراسی بتاج كيوبابمه

 دن 9 سم



 شا 4٩1 ب
 و و ی دا نوک عجب عقاو هدرا رص " هرع

 هد هرتشط بوقیح هللا یک هدانز ندزویح وا ندنناعل لوبناتسا

 بولوا زا ندزویترد هللا یرلقناق دنولو یرلیک انها نالوا

 هد هکرابم ةتسون نکلو رلیدلوا ناوزو هج وتم هدوصم بوص

 تشن کنج هدنسک ر وکه خلوا جارخا هعدعم ندداتعم اود

 :الکهزالورابدرا و هد راق هل و یدیاررقم ناصقت لک ˆ
 هنا یر هطآراذکو هتظهخ اب ند ن دلا اید | یتواصم

 :تواسخو تراغ توکو د زا هنس هر حةنولافکو رلیدلوا هناور

 ررب تور دنوک ی راک دنول د هربارح شعب ن دنا رلیدتا
 رل دا هثن ایاهزومرب و سوفروک ن دنا رای داتقا ماّتغا رادعم

 "ابدلانض تماقا ركل هد ایل تم نبا تودناتدوعندنا

 مالس اله او شنا لیک نيساغتود زافکهکرلیدل آ ربخ هدناو

 ؛لبدشا هزواشع كولو مج سپ شمرویلک هنیرزوا یساغود "
 ماندب نیکع رب و داود و ال افحاو مانه ورب دنسفن اش اپ وترپ
 نانصعنءدیکر وکو هد کنج هلکعا ْم اتز اتحا نادم وا

 نا و صوصخ اب رکیدر دنا راه طا را ره وند رد هدابز

 یدتکب ولآ تزاجا هلبا هن اسهب ررب یراه باب راكن راقاهس
 قصه ردررقم ناصعن هد اعود هلهحو ره ردشلوامولعم
 . میدید هدنا كنج هسرولکر فک ه نع رزو ۱۸ هروتوا هدنناسو

 هاش داب سوما ضرعو مالستریغا هلا اشاب ناد وق
 یییدلوا ضقا مدآ روا شب اضرف هد هنیفسرهرداکدوب مانا

 ةر و ناصقن هز هکر د دیمایانعت هللا ءاش نا هد هسبا راکرد

 هکتجا ید اش اب لع لوا ی دیا ځجرت یقمراو هی هلباسقم
 بسانع ادج یم ر او دن رزوا راک صوصخا: يلوا بغار
 هدسماکحا نالک ند هناتسبا اکی اے ا نادونف الاو ی دمروک
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 لع یسبکب رلکب ربا رج یرورضلاب و بولوا نادرکور قلخ

 برعزب روپ نم ناطلس نوکرب رلیداوا ناب نکیو لدکی ها اشاب
 لسضاد هرهش بولک اش اپ نی كج دیکه سی رز ایم هلی
 یکیدتبا عج و ربن دسای ز وب ترد چ وا تكصفح ی و ی دلوا
 ضصع هاش دان هد هیقب رفا ملاقاو یدنلوا لصاو هناءرخ

 هبطخ همان ناخ نا ولس ناطالس ن ےلس ناسطعلس ناواو

 هنفف سی رقزونه اشاب یطضع هرقرنظنال رب زو یذتوقوا

 بّوشلوا مالعا و ضرع هراودنشک هیچ حد وب نکیآ لوغشم
 رزرو دکح دسعطق یجرکب نالوا عنات هب ی دنک ید اینک

 لاوحانالوا عفاوو یادت لام یور هنداعس دن اتسآ هلیس یک
 یدال فحو هرشکل اوما ویلا ذسو اپ زا

 ئاتقا هد انن نادل ومآ بو دا یده | هتتطلس بتاح

 ی دشود رهظم هی:یهاشد اپ زابتعاو

 (نوامه یاخود مارهنا)

 نواه یاسا ود ۹۷۹ هش ف لو الا یداجل ۰۱۷ ین
 هرزوا لھ ر ا6د هصاغ هناسرت بو دنا تدوع ندسا رو

 :هسعطق یم رکب صوصخ هبیدنکی سد اش اب لع نوا نکبآ
 ږیطدال رز و یدسلوا لخاد دیه اسرت بولک هلیسنکررو ذکح
 هن یسهعلق هسوغ امزونه هلبا مالسا رکسع اشاب قط صم

 بو دنا مدقت هزب یساتود رافک اگابم, هلسغلوا هرزوا تمه لج

 نوکر كن ونامه یاغود ودر اک هلن رزوا رکسع نالوا دیبا

 رادرمس اشاب وترپ ینا رب زو بونا وا یس هننچارخا م دقم
 اتش اپ لع نادوبق نالوب راهتشا هلکل هدازنذومو والاتتهنس
 هلباتیعم ید اشا لع نوا هیلازاشمو رادرب نامرف هی یدنک

 زورون زور هد هروب نم نسو بولوارومأم هک رادتقا یر
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 زوتترد كرز ودرخ ندا رو رهیارب هاب و شمررب و نوتا
 هدیننوت اشاپ نیدلاربخ زونه .یدلکهنی رزواسنوت هلبایک هراب
 هنس زوکی زانکت بقاع یدل وا روصح م ام نوکریزوتوا یدیا
 نازرف یسا دنفک یرهش و ئ دفیچ «رشط نوکرب بورپدکی
 . شمالوا نازونه نوعلم رکم ۰ ی دستیا شرابس هباغا رفعج
 زا رک تن قرف هد هعلق لاحردشعا تانرفرپ رفاک هلبا رفکدشا
 بو دا طبض یی هعلفو ۍدز وچ نیدنن كنس هلج ید راو رسا
 بونیضاشاپ نیدلارخ یزوزرضلاب یدروشوابوط هم السلا
 نسح ناطاسو یدلوا مالدن رافک لاعان مالتسا کی هلج

 رفاکن دسفوت لها هکیدتبارماو یدلیا سولج هنتخن بولک
 كرف كيي تار د و رایدروتکب و دیا بسا ناسطسم كيب شعب
 ندتدمرب رایدتا داش هنتم هعلق رب هدنناعل داولا قلخ بولاق

 هدلب لها نکیا م کنج هیس و دع رب نسخ نابطاس هّرکص
 نادنلظ كابا و راندتبا ناطلس یدیج ناطاس نلغوا بوقلاف
 نوا دبع كعك ةا لوبق نس نيسيم ر ول نیگیدکچ مز
 یدتا/لوبق یرورمضلایرایدید زر هدنا نابطلس و زروروتک
 دادما هپ هبناسا هش یدتشیا یلاحو نسح ناطاس نوچ

 یدلک هنر زوا یلغ وا هلا رفاک ك شغلا و یدتک هساج ر
 ناب نکی و لادکی هلباهدلب لها لئابقو نابع ځیاشم هلجج نکل
 یربذ یتسح ناطاسن ویض یرفاکورابدتا كتنچ بولوا
 لقشر دتنطاس و یدکح ليم هش را زوک ی یغ وا ورایدنوط
 ی دلشاب هزواسجت بو دیک ه نيرا یساباپ ج دلو ا اما یدلوا
 یدل |یدنروتک هاوخانو هاوخو هسیدتشیانوتاخ هلجرب هدنفو
 یدیلوا مج نوت اخزویچ وا ند هل وقم و هدنسارس یخ

 نبق اع یر وا نمان تنطلس لیب شب یکی هليا زواجتوب ق
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 ید هاش داب ولتد اسوس ی دتا اکتشا نداشاب ندلارتخو

 یدیشرو ياشاپ نی دل اریخ زب بیرفنع هکرای د راو ب اوج
 هتسام راو هب اج لواتعب نمو زر و ارو و نم اک

 شاب نیدلا ربخ هلی دیش ر نی دمقوچ سب ز نمرو تصعتار
 هلجج هلیا هيم وب هح از وب سشب ه دیش و یدک هپ هناالتسآ
 الشابان دلاربخ و ی دنلاوا نییعت ن داهم اع ر البک یمزااول

 ندهناتسا دحرسنلوا هکن دنیا: ضب هلب ون هن وب انه ی اک و
 ر وتف و تب وعص « دقمزاو مالسا رکبسعر د هدیعب ةف اتم

 ناي داول | ناخ و.تاسع نع دلش ر یکلع شوت درزقم

 نوبامه یاغود بوئلوا تنایصو طبض ن دیه اشاداب بناج
 ىل انعت هللا لطب سر دن اتم اف او ثکم هدنا هدناوازتکا

 ر د شکم هلبا ریس هجو رسا و محف نادنا ؛لیلدن اد الب
 یاخود تولوا رک ر وش کج هاشداب رص قف اوه رایدت و

 راب دار دنا وکه ن الل وا ییااتش اا نیا دلا خا هما نوت اتم
 ود م دژ وتک ی دسیشز سوراو هتد وت ید هکلا/ر اشم

 ده بود نبی هر يک عظمت ادلب لتا

 نامزات بول 7 تی را خنس ناسا زاب وز
 ینکو دملک ل دیشر هدلب لها مکنوخاما ی دلوا نی هنلنابق

 رب دن لوا سش اتیم هکتنچ هلا اتش اب نیدسلا رخت لب دلی
 تقاع یدلا لتفم دا كن ز وتوا نداد این دلا ربخ

 ناسنح ن االس و ناب دنکج (ل ۲ ن دکن هو دیا, ص
 کو شیپ و ی دنیا" نوش وز کک هرهش هن هک زب
 توبه دنا رارق هدریهش هو "یذلبا لشق مدآ زویختاوا كني
 یلارف هیت اسا هکر لر دنا لقت عادت: هتسامت ر ذاتفا هی هسن ابشا

 كن ردرد هنفراصم ه رعزوز شلوا نوک نکس ی نه دیش اب
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 یادی نیل اف ندا مخ ثو ابقش كنف لس ینا قرف
 اش ن انس ناد وبق یشادن رق اتشاپ؛متسر میطعارب زو هرکص

 یک کرک "ی دلیا ع یکلاع ل وا دین اخ نابولس مع
 هثمأت ناطلس ه.دنشاوت هد رات لوا یدتا نادان او روم

 شب قفا بول وا ت وف نسح نب دمت ناتطاس نال وا
 هتکلم ر اک ندين, اتنطاش ن دنا ۱ :یدلبا لرت نلغ وا

 .. . دیش رز قبلا یدلبا لتق یتیرلش | دن رق هلسجب بو دیا التسا
 رات دلبا اضتخا ه دنا تارعا لئاف و بوسلاق نمّول ادبعو

 بول وا لوغشم هترشعو شيع نتج ناطلس رو نهو
 رادتسحزب كيك ره هلفلوا تسو د بوو م تاغ
 7 هدننا رس ةلسهج و و و یدرزپ دلا ارج هسنشدا نلغوا

 ندبشو .ی دلوا عج ن الغوا بوم هداز ندزونرد

 باور دنوک مدا ٥ دیش ر یش ادن رق و ترفن ند ودنکقلخ
 قچاوا فق او اکی نشح ن اطاس رلب دلبا ت وع د هکلم تخ

 دیش راو ی.دلبا لاق م ذآ قوج ندرالوا سشابم هر اکو

 ی,دتبا بلط ید یش ر بو ارادن وک مدا هب هلق یو دلو |

 هکمرپو هراکشآ بولوا كلباسس هب هل+- ی زاک كن هلییق ل ؤا
 نادتلوا فق او هتك قب وا ماشخا زر « دیا فوخ

 هکرلب دار وتبآ رب ه دیر و تب ورب دتنا زخات وزد لروتوک كلا
 ی دنیا زا رف وب هت | دسیش ز یدیاربس كس ناد ابص داب

 زلیدتنا بیسقعت هللا لب ابق هلسچت ران دلوا رادربخ نوج
 دّیشر و اب دمریک-یتسد هنیزبا هکلب رب دمربا هنز وت نکلو
 ناتطاشیدتنا اجا اشا نی دسلاربخ هزاز نج تو راو

 :نااسطلس هل روفغم وب موح رم كج دیا مولسعمنا نسخ
 یدال یاں ابو ردن وک اا ہلا اماده هل ءاخ ن اھل

 ی
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 یدربدسک نراشاب هد کوا قاتوا كن رانوعلم نواو ید رد

 ره ادق کج هنب راقابا یدراقرح ید راک نالوا هدراکو

 شابو یدر دتا عی زوت هن راک ن ونام یاخود یدردروآ
 ید ردا عطف ن رلفالوق یا يدنا یبطاحم هکنوعلم نالوا

 هطوغ هبا رد دعفد جاقرب بو دلغاب هنچ وا هدنوج بو ر دنوکو
 شیردن ابا ذعل وب هن رازاتفرک م السا لها صعب ار ز ۍدردشا

 نغونال ی دلوا ولتک هبا هنعلق نوخ رلید روتکه بنکو ا ن دنا

 هلق نب زان هعج رایدنکو ی دنروتوکه کو ا بو دنا لی
 بولوا عراف ندزام نوچ رایدتشاط نیغاربط قدبنخ هنوجلم.
 هچاک یکیارب و شملکید كرد رب هدن ادیه یدسلک هنبارمس زلکب

 یدتیا لاوس ندیدنکوید ر دنو جنوب یدرروط شانوق انا
 كج دبا فارنعا هن رلک د تبا باذع هلکنا هبش زاربسا. ناسم

 هنلایرا هی لوا و بو ربدن اشوق یربد لوا یخد هنیدنک
 ناو یدر دز وب نیسب رد ه رکضن دنا ب وریدروا هیتغ ابا

 نب رادیم دسحو ید ز.دصآ هبنجوا بک زید لوا بوز دلوط

 ی هنفا ی اغ م وح یح یدرادنوکه رونق بو دنا كلربح ترد

 القن یس د ندنن اسل اشا یطصم و بولوا دوحوم مه دیعق ون

 رد و نوعصمیودتیا دارا هدنخشرات

 (اشاب ىلع چاق دی دیشب رفا ملفا و سنوت ج )
 زاوتا ص.فح ی لولم هد ر وبن ملقا ٩۷۷ /هنلش یف

 ءر كي هلیلح ةلسلس و و ییا راشکا تئطلس و رب دن رات

 دنع نات هللا ی رب اطنطا نب نع تارمضح ب اعا راک

 هبشلود هرو نهال ولما م دیقم ن ديو ناز ون نا دنس
 هاظیراتر دقمدعه د و دع عف د بول وا یرزاط فعض,,

 ماعاو بولو ایلوتنم یرفاک كن ف :هیبسلایط هلغل وا
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 ادا زادسعم للا ن دام یاراساو یب هعلق ید ر دنوک
 نوکر هتشيا هدنباوج یدل شا بلط یراق رک نیعو

 هدن اغوا رولاق ناشیزپ نک اغودو کب رکسعو زولک نماغود
 اربط كغيدريداوط هقدنخو زدوروپ هداسی هجنکوا منآ یتس
 .هبعق دون ی دنا شم زا باوح وند نی رودرافیح هللا كلهقرا

 :ناشعد زر رب و یخ د ییاراسارلیدل وا كج هرب و یب ةعلق نوح

 یدلرب و بولب زا یز دم اک ن اماو هرو ن د نیقرط هکهرکص
 , ود یربرب و ناوج هدقدشولوب م دنکه دق دنلوا بلط اراسا

 ند هعلقورلبدروف نیژرداح هاب و. یدا شمر دنوکب اوج
 هراکو رابدل 1 نیک هرابییرکب ندرادرسو رابدنشاتط هژرداح

 ك نوآ هلبا رتفد ه دنرلق دلوا روصح رابدلوط ںوتشاط یخد

 ئ دنا زواج ن دکیب ترد ناقیچ ند هعلق دعفذوب شعارفاک
 برع نداعا هکعروتک یرایک هننب و بو دیک جناب لرلنوب ی

 یس هلجج ی دیا شخاو نعت هلا هغر دق هعطق یمرکب كن دجا

 نوا رابهلک هی ع ادو هراذرم د ھات اك کت ول وا رمضاح

 هدرادرمم هام بوذتوق یسرکررب ی دنا تاسنیعتم هنمات كيرب
 یدلوپ و ءزنس ه کیک ردقو رافو ید رادرنس سذ رشدروئوا

 هژیف رظ نهز دهها وآلصاو ةر هنب رک رلذکراونک اعود هدا رد

 بلکرپ لک د كب ن دنز وب بضف نوعلم یدید نوسلاق كيرب
 ,یزاط ت دحو ترغ وراع هرادرش نا هی دد نزاموق] آ
 :لکد مب یس هلجی رانا ی دید نق نیلس» یارابسا لوابولوا

 هری و ی دنا كرب ن دنفلخ رکس و ندرلکب یرب ره یدیا
 لپ تم دیا لتفارلنا كل دلبن نالوا دنس اراشا لت یس هک

 ئ دنا جد رادرمس دختر و باوح وید م دا لق یخ د

 ډنب دیق نیس هلجج بوبد نیسشمز ول نس یهر و هجر دقتوب
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 تا هطآ هبا اتو د فصن یار ك یاش اب لاب هتل وا ف
 هشوقفل اشاب نادوق هلا یرخآ فصنو بو دبا هظفاح نیقارظا
 یدنا شعار تماها رکن نوح ا كمرکم دآ هب هنعلق هنن ایا

 "هی رب لورکه نسب رفع هلغل وا ان اوت و رداهب راش الع هر ص

 خوش ان هتنافس نال واه دنا هلسخل وا مد ی کت رلکب شاوبش

 لیک یتیزاول تل هعلق ییا نالوا حوتفم یدنا شمل وا نت
 هلکعا رور نامزارد تو دا مدمن د اتش م انا ههنلوا

 راقوارادرس و ی دللا تع نع هتداعس هناتسا نوبامه یاعود

 هتسوغام هلا راکش و دع زکسع نال وا روم اک هه ی دنک

 هککو د ناش و نازور بو دا هطاحا راو هل اه نیس اه علق
 دکیدر دتا رفح یخ د نبع قدنخرب هنفارطاو رایدلبا ترشابم
 یریغ ن درکبس ع رع هب هعلق ند هرشطو هرشط ند هعلق
 هش ورو ندلحر و یدلاق ناکما هج ورخو لوخدرشب ع ون
 رافکر کم یدردروس قارمط هلصوا تویلکا تیلباق هل
 شعر دلوط توران بو دیا نیک“ مارب هنتل ۲ كع لوا نیعالم

 كس ترد چوا هلا قارط نلب روس لواراندشا شد ورو نوج
 بولاق هدک اخرب ز یک هکرلایدسل وا نارپ هلب وش هیاوه مدآ
 یدا یکی هیطالم هک كي د اه رف نداّعا یدلوا ناشنو مان
 بحانصم «دنرازب ئ رع رخاوا كم وح رح یزاغ لس ناطلسو
 یو یدبا شلو راهتشا هلفلاعا داهرف یاب یب وقف یلوبقفو
 هجرد مدآ راهن ی ندراچ ناب را و اغزو قس د کب قاهج

 تولکود نوک ىلا قرف م هرکصن دن زاید مق عضو هرداهش

 یس د اش اپ نادوفو اشا وترب هلا | نوابه یاشود نیکد اکا

 رایدتنا ناتا هلغلوا سوأم ند دادما راثک هتعفدوب رابدلگ
 بوتکم هعف د کیا ر هرارق خزود راذکراقو یذ رادرس ما

 و
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 اب را و انما مق | و «دنراتاا هلجب اش:اب شب ورد یسسکب رلکب

 ناه رواش اب رفظ|لوزعم ندروز رهشو هلیا اعز و رایت
 اشاپ ر د کسا یسکب رکی ساویس و اشاپ نسخب یسیکب راکب

 یاس نرزرب و نابصبلناو هرومو هبناب و هلارت هدنلبا مورو
 شی ادضنک یی یس ادنی یرمکب نا ی نم زر

 جاقطختولب و یر دف تباذک ندیچ هب یو یب :وطویرصک«كي
 هروت ج هنس .بولوا/رومأم هرادقعلاعرادرم یرومانورادماب

 هدوصعم بوص توعیح هىا نواه یاغود هدنلوا كنلوالاعبر

 اشا : ىلج نادوف ا E .هلاس رب زوو رلندلوا هن اورو هجوتم

 لا هتیلاق و هحب راب نیکو هبو اهو هغرداق ییکبیدرق هزویترد

 ماعا دنمق هلو مالسارکسع بو دیا بدتر ینوبامهیاعواد

  رایدلوا رومأم هب هظفاح یاب رد بناج ی درلنوب نکیآ هرزوا
 نام زف :یدلجارب تم اقا رک هال هروب نم رر رج ناوج
 چو هډ هیاپ ند راب د بښک ا شاپ هلا هی راقو ټحاص رادرمب
 :ورقمعینیح قل داماد هپ یهاش د اپ بانج اصوصخ رترب هبت رح
 اتوا ب وید رس رپ نام رف یک ماو ن اربم رپمرت اس نکیآ
 یسنرباو :رایدتبا بضم هنلحم بو ر ایج هب هرب زج یرادرس
 هر ادرس تکوم نوجا لالحاو عطظت اعم. هلبازکسع هلج

 نیس هعلق هشوقفل ادتبا هلا و لیدر دنیا هتفاتوا بو دیک
 تیربشابم هککود تو دنا هطاحا زاوراکرب هلناسب ۸۰:ندرب یدب

 واوا ریست و ےک ہ دنوکی ی رب یللا یلاعت هلبالضفب و رلیدتبا
 ه رکصن دنا ران دلوا مار !ا لصحتو ماکداش م السا رکیع 4
 هد هعلق مان هنب رک نیس هع و طقم سور كرافکءارعا نالوالوتعم

 رھ راناچ د رانا راد تا لاسرا هب هرفکقج الروا روصح
 هروب ن عالقو رلبدز دنوک نی راحا تقم كن هعلق هلطرس ناپا



 تنم "2۸ =

 فارط او تویلنا دصق تناتها همالسا ند هلبا هنیخ لاعفا
 هایش اد هاش دات زا هسلنا تع اشا نرل هع عابضوا هلاع
 زافکی زوک ذم راد هعسا طتقع مالسا نیج یراترطح

 تمهو تع نع هكا قاطا ههالشالاراد بول ۲ ندنلا راسنک اخ
 رخنآ نالوا هدنرافصن كن هرفکر وک ن ماقتا را هساروب

 هد همان دهع ناالئرتو هش رثلا هدق دنا وا هطاصم رات ال و

 هتک ومه رهطع نعت رش هلتفل وا لخاد تالو روک نم

 یرولوا عن ام ةت رار و تع ع هتطقن همان دنهع روک لبق

 ردقوب لاح اقوا عنام الصا عا هللا باوا هل رویب نات

 نامتل ا كليب هلا هرفکهراصنا یلاعت ها عا م التسا هاش دان

 لص الصا قال وا هلوا تعفت هراس هفاک هکر ولوا عورشم
 تقوم دوخاب دن قم توللوا هدهاشم تعفنم ژ دلکد عورشم

 دتنلا هتاروکم فنا یمال زوب ءدن امز ولفتس هرکضندق هلوا

 مالتسلا ةيلع هللا لوسر ترتضخ رولوا مزالو بجاو قروب

 بودیا ص نیک د هلی نوا ن دلیپ یا كن ھی وبن ترجح
 هدهاعع ت وزات همان دهع دک قم دهج و هللا مرکی لع ترتضحب

 تبولب روکعفنا قم ز ون لی كخج هلک هرکصادقدکابق هر رقم
 ف ی هبظعم کم بوزراو هت زار زاوا هذن رک ل ره
 لالط یلاعت هللا دلخ نیلاعلابر ٌهفلخ ترضخ ردراشمزون

 نیبلا حلاو رب رعلاصتاب دباو نیلسلا قزافم ىلع هتطاس
 هيلع یاسمن هللا لص ٥ اش اسر تاج « دنران وامه تغ

 رد راشم روس ادئفا هش رل رش ننس كن راترضح لو
 الل نالوا سداسرزو سس د وعلا ونار قفا هتک
 مارهپ یسکب رلکب وطانا بوللوا نتیعترادرش اشا قتطصم هرق

 بلخو اشا رفت نا شاپ نطضم نیک راكب نعرو اشا



 سس فی =

 یکی نیدلوا رابخافقاو رانکن کلو یدلوا هاش د اب هراد لوا

 ن دی۶ كنج بو دیا تعزع هی رزوا مالسا لهاو تدوع
 : كولم دالوایخدنب فلخانربهدانناوپ ی داک بلاغ نیلسم ءرکص
 ھه زپ ب ودیا لتق یروصنم دم هلبا قی رط رب ید نم دفاس
 نب ررزوا رافک هلکعود هقرفت هم السا لها ن دپنسلوا یدک

 وتس یکیارب ارادن دیا: ہانی ییطعلتچرب یرورضلاب تودبا موجه

 هناتسآ كيدا رو ره ۳ رندا هاکز وصتم و رفظم هک

 ئاعود نکلو ولشمزابز همان دا رق بور دنوکراقدا ههانتقالخ

 هللا هاش نا هلغلوا نانا قلوا ۶ نهتم هتیرفسنییربق نوان
 زغویاه ۍاغود هلبنیع هرکصن دکد لک هل وضخ رم وب للاعت
 نی رلهاوخ داد.ن الک هلا بیعاوم و تلاتبا ویدرولب ر دنوک

 ران وب هنو رایدلوا تلاطرلنا هر حا دعب اما رلید ردت | تدوع

 هکشکا یم وقرج دم ندا نرخ وب هد رات لوادر دنوک

 ۱ : ۱ رد راشلوا نوکروس هرکص

 ۱ -(هعباوو سی ربق "هزب نج 2
 ا اب هرفک.كيدنو+ ٩۹۷۸ :دنس یف

 راجو لیبس ءانباو نیافس ن دیک ءرصم نکل و . یدبا دلم

 ب رطضم نادنرارضم یس اقشا یس هرب رخ سیربق حاحو
 :هنب لرزوآ دهساضتفم یهاشد اب سومانو تربغ سد ئ دما
 ن دنراترضج یدنفا دوعسلاوبا مالسالا حشو نوبامرفس

 قروص یتیم را پا هقن رش یاوتفرب هلب و هدق دنلوا لاوس
 ۱ ٠ / یدنل وا جرد هلو انو اکرت

 د زاد الور اقا «اذه وهف
 ارث نیدجاسمو سرادم بولوا یل وتم راشنکًاخرافک
 ولرد هچنو لامالام هليا تلالضو رفکن لفاسحو رب انمو لطعمو



 اک ا بس

 بد ردزاب هرزوا ئارم هایش همس و نا ویلصم هان ابو
 كنافرش 6 دنکر ک كن هدج رادش نیکد اک اوۍ درهم ضرع
 هاترمش نصت: هلکعا ضرع هدنامزاوا ی دیفوت یم هلخ ادم

 تاق ینا نکیار یاصم ك راحت و جاجاما .یدنشاوا نیت
 الا هتماقع عباشرپ زو ی دلك هلو اتسا نوح ن دنا یدلوا

 قار زو لب وط یاتشاب دجشمظعار ذض هدنیطوا یدبلوا

 الالواشات دوج لاز واشات دتنچناو اشا هلاس تاتو اتش اب وتو

 IF هتس هلګ اد وهب هداننا لوا و ی دناءانشاب نط صع هرف

 SKE فوزان رتهش هک دب نوک ید یفشاود

 نیماعا ىر کی اینا رتطحت یظعا ردص داماد ی دلشو د هنفّوخ

 شاب:قلافا یادم هلک هنعفد نوغت اب هانم وب هج هتنخو ی دیا

 یک وشکهاش لورفو لمركز ون ها قلیشان یو
 یدنلوا مفذ یکی کیدلک هنعفد قید و یدلرب و هیاغا شوایس

 رداشان:شوایس نال وا مطعارب ز زو هد هيدا ره تلود

 دنز رف ر رقف خر ن دنک تا اب هت وا ....الس الا نمرو

ag or۱ فصنو یژوکربو یتنهرهج  
 ذبا قآشوراتسد یرخّوم eps نو قارب و هایس هادتیاغ نا
 کوک نت كمتر هی رکھ
 لیصح رشک ل اوما هلا بب وب رفق لحر لوا هلسغلوا بلاط

 ی دتا تعجا هننطو اغ اغ بو دیا

 ار کنه هطان ع مالسا لها نال وا هد هبت اسا)

 راک نا تلطاداهم او ییاق سن یا )
 شکر کسلع هر زوا یرافکن ارتوا نیس هرفکهبناسا ۹۷۸, هثس

 را لنت رها هات خ بولوب تصرف ملا ها کی
 تو دیا روه هنسک مان روصنم ع الم ندرجا ین كولمو



 بعد

 ناتج زادوا روعا نصحتو هونید هدنن امز وای دلبا ماتبتلا و
 امافیدنلوا ریست یربغو زارحدالب و ٌشافخو

 ۱ 4 ضا
 نیس هلکد ن ر ید كن انداح * ن كم لکد قناخ ند نف

 كالا رادشمربا هند ودحت لا كن راک الا هعساوق
 یک عا اب را دنمزک لیلا یوج" هنیکی و دعا هش :نادعو نع

 چوون سانا ردنشل وا تارغیغت و تالل ادب

 نایت اهج م اکوت هن هر و نامتنلا تز ةت انج ناهزلابب رق نع

 یاد در وعید هریک ةن فرصت هضنق

 ونا ( قلطاا ةو قلا قع

 یا بکش د نانس نعارادّرمس)" ۱

 زد هات کد عکجاقاو .نمساب)
 ةیاذمزکم کم تو دنا تعخ اغ ندع زاد رم وم رادرتس نوج

 قع وا فرش تااداتسلادس هد رات لاۋا یدل وآ لضاو

 هوت قلعتم دلم اوف تن ذنک وز دنوکم دا ینادنا تاکرت نا

 ةللا تب تراد ز نکانعار اد هخ وتم ام دقم یدتنا اجر ر که ات

 یکیدتبا راع حا بلا یوم :فضیرتش هر ی ننک ه دکد لک نوا
 قتنالوقمقی رافت توفیذ وات ن دکي هکت ا اولخو دعا
 نا نیسح"یض اق یلیلح دع و لیکو هلا نابت رعو یروفعف
 یدبا شفردنیا ظتسب ةدنل و زن لو بورا دوکو د م دقتربخ

HAE REEهل ثاوا وا رطاخ هدسیعر نوحا  

 قدبا شعا تناها هدایز ټ ود هنکحب یر زوفغفو یناعط

 كوا نو دنا ددر نخ قفل ریش هاهتس اکو, لب ھن کدو

 شع تك هرو جاور هنیکراک یاد نکے صرع مزب و جاج هر

ETERS۱۳  



 س غچ رس

 نا راب د ردشاوا هی هعلق یب وتکم وید نس ر ولپب وب نیسیقا
 ییوط یکی کیدتبا لیصح مات ع الطا هر وتکم نوع ماما

 نوچیشاب ییوط ی دید نیس شاکهبن نسویدنروتک ی یشاب
 نیشاب لاطاف :یدلشا هم الکط اخ یدروکن ضغ كماما نیا
 ند هعدغد یادت یاشاب رلیدقارپ هخاشآ ند هعلقورلیدبنک

 هرکصن دکد لکو د نوکش ب شع هلجاتو راد تا صالخ
 رلنلوا «دنما :یدل وا تزوخ هلا مانی یاش اب علابطا ماها نا

 مارهب ماب یاشاپ هرکصن دکد روک ۰# معلق راد ناسا
 ندیناج,یکا ی دتبا م اط: نوس هنفرط ماقهلاع رادرمس ماقتنا

 تاق تاو هعن اعم هبا یراهظا تونب و توباو هعیاشم و لابقتسا
 رانا عص ج قخزو ن زورلتعلخ ولباق نیت وب تی یذ

 ری زو هرکصن دنا ید چ اریصقت ه د تامر نیربیرب بولکچ
 یجالیص | تبالو بو دیا تچ زف هرصمبناج تکو ش ید
 درقم وب رومان یاشاپ سپ یدل اقه دنس هدهع اشار مارهب
 وب دوجوپ اینپ یابد لکی راھ نایزع یک چا

 ها هدنرب یشادنرفابییغوا هسرولوانوذ ام ذکر نوک اقرب 7

 هلوا یرهش هرهاق نکیآ بعنص رهش تاتا یاچ هراکب نو

 هلسج بو دیا ا ترابعو عماجو تم اقا یارس هد هرهافو
 تادحاو دانا هد دعتم توب ید نوجا یت اعباوئو تاب وشم

 هروب نم هنس و, ی دتیا عضو هیمارهب ید نمانو ی دردن

 بن اج نکیآ زواج, نردنیعسن یر نین كنارهطم هدنبچر

 سخا بسه دب و به تم دب رپ ی دیلیا ِكنهآ هپ ارخا
 بج ی.دیا بک ربه دن اتینا.تروص ندیلات هلا قلخ
 ی دیا شل وا راوسلاراد م زام د یاس رق ه دنس هعلق

 الا هتسبهب اتسآ مان كين یاشاپ ید یشادنرق مان نجیرلا دع



A 
 اشاد یلالتخا كنع تیالو الاو یدلبا توعد ها یریکودع

 یتا هعلق بح ین وقت رانوب اما و رولوا نادنتمس هلیج وا نا
YEE Ea انته مس نواب مات( ةسرونلا 

 ۱ (مطن) :

 * نعر دعبات هل  نضح هکنوچ

 ا ن دار لححا وب دیا فارغا طب

 واقعا را هل دنا رک

 رااتبط ج ةجلق رات اهب *
 هد هعلقو یدلنا هرص اع نج ةعلقو بوژاب باوج هدنوعصموب
 شهاقرب و بودنا دنب لیتفرب هیهبرکرب_ یدیارهاظیّخم توراب
 تدمزآرلیدنآ هب ورا ندنم هئزوز كن هد توقوص هثس هراب

 ی یدلوا نارب هلو تش هاوه ین هلق تورا نایک

 وا ناسکک هلکاخ هماق هل
 صور هو راهرو ها و تناکح

 هبودتک نوکرب :یادیا زاک هشب و رهام تیاغ «دنتعنصیبیا راو
 كردا تراهم راتهظا فو دنا لیلقت ی اعرو تاتفتلا ن ال وا

 هوش ةناوا یرابص وط د اتش آ یکم ب كن وادع کا

 اشا ی دنلارع زار وبد نکیدمرولی کود ی هعلقا رکن دمرروتوا

 دن ز وس تونعا راهطا اما یدل وا رذکتر هحارکن دزوسوب

 ه دنساهتتو شعاراو یدوصعمیرغ توش رک یدعا رادتعا

 هدان اب یدرنکه ی هعاقبوخاق نوکرب شعارم را هزره هجنیخد
 اروصح هد هعلق تنقاع" یدلاق ه دنرتح ماع نادشارطضا و ما
 كنا ی طلا شعا باتشا هیاتشاب هکیعدقراب رب كمامان نالوا

 ارح تک رب هب هعلق یاب ی وط بوزات بوتکمرب ندنناسل
 ر دشفروقا ناچ هلبخ بو دا قد ع یاوع دو راد تشم راک



 وا
 كيب زوب هرکی لاو ی دلید ناما,نیدلا سم نا نالوا روصح

 یدنیلریو هی ۍدنک يغ انس ن اکوکهشپ ةلیاراصاخر هجا
 دعلق یا نامان راسه و شو ع یتوروم كلم كني دنک ی دلوا
 نهرخدیشادنرفو یدلىا كل ههاشدات هل رلیحا و یرادمات

 شم ناکوکیدنلآ (ع) .نیاهش انالوم هداز یرکش یدریو
 تدوع در زو ندنا ی كیا سعد 2 رات ییعمو ال # ه دید
 م دا ید كنار هطم ٥ دلعوا یدلبا نعحر هر اعتص باو
 یدزتسوکت غر هتعاطا هسوتساوخ (رخا مصلا) بوو دنوک
 یدنااجر قآ هپ زا هب یذتکیتال و مان نار ګاو یس هوا نیو
 لصو قاثیمو دنهع ن دنیفرط توادبا هدنعابسم ید رب زو
 تم اهدا هنص ید یا کیا هرکصادتوب بولوا ر رقم قافوو
 هد هن نم تلابا هدنساننا تع نع یرعوط هرافد ن دنا ئ دتبا
 ییدننل ر و هیاشاب مارهب م دا ز اشاپ قطصم نال وا اولریم
 ج زات ید-لوا دراو یاربخ یتدلک هرهش مان دب ا ییدتکو

 نوخ یاشاپ مارهب .یددیا شم راو نکس شع د ترج
 بو دیار وبع یغابط رورلا بعص یرلک دیدرجا لیعت ماشا
 كل رهطم نس ی دندیا دايه ندالحو تردق راهطا هناب ع
 E ةکدتنا نامرف ع امج ا نابع هلقزوتوا هرجا لیع
 یاشاب مارهب هک اما ی دبا رولوا بارج هب اح باعا یرادعم

 راهلنا تلاح رول واربغتم ندنع ابتا كرانوب تل وص مارهب
 راتفرک هبنو تات نکلو ی.دلوا مار: ب وص هچوت» وپا
 :راهظا نکلو یدیاررقمراسکنا دا قوف هدنجاجزلزانجا نمو
 هبا هورکم هورک نیهاش هبارعا نالوا عج تاذلاب بوی
 هتس یکیدتسیا رسم و هو ئا ردنا م وج کر رکو

 رلد لوا کر ون ڪر زو ېډلګوو ىدا رار دکب ۶
 و



 ۷/8 ی

 . يسا كجا ض ي نیلاوجا ن الکن دنا قا نزوسلنناما

 بوزان دسقلوا هنم دیانزب وجت لقع نیسلوا" مهت ر دقنره
 یدنبا حف یبهغلق مانرکسعت بوقلق هلبارکسع ندناو :یدردلب
 یراظفاح نالوا هدنجما نوچ ,یدتیا تجزع هیس دعلق باو
 هیلق و یدرک هتفرط مالبسانکسعرهشو هعلقو ی دلاوا بنآ

 اک رای دلو هجبوتخهنب رزوا اعنص بوقی زبارب هک اخ باغ
 بوج اه هداتنالوا یدبا هرزوا كنرد هداعنص كن رهظم نیکد

 ی دنیا بد هلیرپ یی ور هیسرپ مان نارطقو یدک فرط هوت
 بو دبا زارف دل وا: ق او رداهب مان كي یم هبش دزوا اما

 نیما حب د اشا نسح و یدلوا جوتفع یخ د اعتص رهش

 یرتبرتسو لاعاب هلن مال |رکسع یروزح لح نیصخحو نیش هیحا

 كنج مظعو رایدلوا هجروتع هنس هبخلق ناکوکن دنا یدتا

 پاپ و بارخ بول نی رهش بولووا لاقت برحو لادج و
 نیفیدیغ وب:ناکما هغ آهلیا شی وروب ناکوک اما رایدستبا
 الاو ابر دنوک ی دررکسع زادقمزب هنب رزوا نادنشغرابدووک

 نادرنسو نداره بو دنا ماددقا اررکم هت یدل ؤا :دیفع.هتب
 دی اداهش هما مدا هج ندنراغا نيعجو فرات كراتو یذ

 رکسعو قعبعاب ییودرا كنلرهطم هدانئاوب یدتبا م دق عضو
 رکج ی دا رادرمس ی دلک هنتدن قعص اب یت اک یوق كم السا
 یدتبارارف ام نهنم یلاعت هرلالضف ۰ ك دبا هلیاقم با مالسا

 دی ۶ارحا هکریشییع و ء اس و ر نارطق زوک ذم زارکت
 نادر نایندصاب«یاعنص یدیا هنمانریلدو رداهپ تیاخ ه دنن ایم
رارق الد مات سا ءوس ییعو ك زوک هرق ید

 3 ۱ هنی رارزوا ی

 بوک ن راشاب كيوعلم وكنا لوا لابت,هللا ةناتعب قدر دنوک

 هدن اکوک تبق اع یدو دنودروسکم و ر وهمم ناز رکسع



 — .EVA تب

 ی داردنوک بو دنا نیست یاش اب ناعکمسر زاوا یناوارف
 یدتا راهو رات ی و دع نوزاو ی دل وا" نلاصت هللا لضش

 فوم هنعف بورپ و ناما هنلها هرهاق ی د زادرمس « دبناجیوب
 كنخ -(ع) رد رات یکیدید دنهف ییاهشان الو یدلوا
 نادویقو کب: یمندنا * هرهاق یدنلآ اض ی دل وا رایسب
 نادع ید و دنوکه تعف ن.ذع یناشیذ ئاما: ناعا تاب رمطخ

 نوزپ ندرصحو دحمالسا تاو یدربک مربع ضاق خد
 هللا اشا یطتصم هر كناش اب ناسم اها  رلپدلوا لصاو همانغ
 هنو هیاش ان نا یسن دنکهن هلسعلوا شفلاو داسحا هبت لاک
 اشاپ نامع رایدخنا لتصاح بلق نانیمطا هپ ی دنک اشاپ نانس
 ماصنا هخ دلآ رابخا نصعپ ق اهن نادنراب رقه:كن اشاپ ناتس
 یدبا شیدا تس و د نیس هندن هر ودنک هلکعا ناسحاو

 هرادزبس ه.دن اهل وا هکدل 1 ربخا ن دنش وقمر تناغ نوکرب

 ' یدرولب رب و ماکحاضابپ رادقهرزب نونعمهلیسارغنط كب ی اشن
 ید رونلآ نیاسح نادیدنک هتکیدت| فرض هیت هرکصو
 ینعی ید نلرپ و مکح :هلسیس ارفط یکیدکچ ی دک یک یکی
 فیش نما هک هلک ندنسدقحت کت اشاب ناعع هنب رپ كضاسلوا
 كمك ن دنقح هس روت و هدرصم ج دم دعم هلا شمردزاب

 ار دق, كس كنبدنکب ودنا دانععا هربخوب لک لکراشواح نوجا

 هج تم یرغوط هسنفرط هکم نادلوت رپ د وهم راغ هلیسم دآ
 كنسي رب نه یدارغوا هن اب رع حیاشم رذق و هک« دلو و یدلوا

 لدرذرب و یدارعوط رازاب بو دنا دنخ شی ر هتسوبع هجو
 كر دنا ناسحاو ماعلا هجن هکلب .بویمردل آ نیس هب ان اخ

 نام ربقوتلا مزال رب زاو نوچ یدلوا ناو هدوصتم بوش
 ی دلوط هلبارامرهز یشبط یی دلآ ربخ ن دنکیدنک ن اشاب



 س اد س

 هج ود سدا رصمو ید وسع ن دنت احوتف كن اشاب ناجع

 قانجار ااش طعم نکل و ئاد ۇنى هب اشئ انان

 نی زللاؤحا ىد یسکیا ب ويلوپ قتیفووت یراشیام هدنلیمکت
 هلغلوا دعاسم یك اشا ناثس رایت تنا ضرع هتداعش فن اتسا

 _ زونهالشاب ناععو یدنش وا نامرف هب یدکی لرادرس
 ما هلا ش واز لا نوع | كلك نادنتخهسا شماقک

 كنب یلوقنع £ رفن كس ادق یارب نکلو یدلوا دراو فرش

 عطقو ی دوب شک هلا لبق.دارع كني روللکوکر صم ید
 ويد یرهش زعل"ندنا بوقیخ هتن رهش دیز هلا هفاسم
 كرفت هکر اصحدنلب رب هدنح ان هرهاو ن دنا و یادتک ف ولکح

 نیرلنوط تغاس ییدلک ی دبا زاآدقم که دت هراثم سوران

 یدیئف نصقرب كتا بوط جاق رب یدربکه سنی فو یدروق
 نالواروصح هد هنعلق ند رب زو:یدنعب یا یدنا راو

 یرازکسعرناس سن "یدقیط هج هج یا نیرکریما رب
 ندزعت بولوا نصح هلابج و لالت نالاوا هدنن رق فقوت الب

 هیتر خرباتسو دیا حف یزرعت هدنیطوا مالدا رکسعزابدکح لا
 نانسرادرس هداتناروت ید نور نادرمتعد هکر ادل نعنع

 هب هفن رش وکو شمغیچ ندرصح هدنیحر هژوب نخ هنس اش اب
 تربص ربخ وب ودر دشلوا لخاد هنب نهش دن ز الاخو شاک

  مالسا زرکسع یزایداو زم نیک د هنوکی یازبو ی هلوالصاو
 ی دلوا:هخ وته هنلابقتسا رادرس یاد اشاب ناعع یدل وط ملا

 نکل :یدزوکر اتتغا و تافتنا ق وح ها الع نیحن هحسرکا

 ید اررتم یرطاخ نور تماشا هّتفلا نالوا هلا اشاب نط صم

 هداادما هد ه دنیا لا ی دما لکد نیما"ی داشا ناغج

 نک اقچا را دابن مان عد وش نا قعد یلها ع ناالک"
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 یرلک دید ناب وخ "یداو یدلوا هحوتم نوګا دا دما هزاعنص

 هن رزوا ندقرط ره پس ژ يدرتک لب راتفا هک هرد مهج

 توی وط قو ىلا دف ب هکیدل وا )وشراب د روش وا نشاط
 یروس یروس یکی تسب روس نوبف ی زایم وز یدلاق:ن دنلع

 جم هل راب هنا لق: نس ج ییهات ادا زطرانخ هوش
 E یرت

 هکربد هدنس هم وظتعر دیعو دع

 رلیدنن ییا ییکر وک بوقاط بیا ٭ .رایدتنا نابرع یب اوٹا بوبوص
 دیګ بر ه دیا رونرپ نیدهشم * دیهش رابدلبف هرات راقح وب
 هرکسع نالوا روصح هد اعتنص نیس هدیرب سم كن اشاپ هصقلا
 ةا وو هن اما یتفهاق ب ولزا نیم اا قید رک ا دوت کک
 ندناو هغزوم نادناو رایداوا یل وتبنم هن دع بولا یرعت دنا
 اولربسم مان الهش و كب دو نادوف كلك هشرز وا اش

 هدانزوایدب ز نکلی نادا كچ هنادي ثیاخب هدلجم وب

 كل ام لواو رلتدرنا هتداهش بنر هل زارکسع هل ندتنخی دلوا

 نادبا یدزیک هتطبض عب وش نا یرکشعیس كل رهظء افوع

 ه دب رک ندورجما ابشاپ نسح سورا زایدراو هبش رژ وا ذی ز

 بوب وص ییّسدلاعت لا ل صف و یادر دوکه هلباقم نیرکسع
 ی دل اقا اد ج فرصت راش ور دز قحا ید ردنود نی رازوب
 ه رفقا ید وا ضرع هود رد «ززوا لنص لاوجا سب

 بولبرپ و تورا زواک | -یدیا یسکب رلکب ماش اش اب یوطصم
 هیاش اب نانغا یلغوا رو زوا نعو ی دنل وا نیسعت زادرس

 یدلرویب قلوا هج وتم هتم ابن اج ماقما ندرادرسو یدلزب و

 لا اشاب رو نوا اموعو شبحو یضاومزک | كنم یحد ملقم
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 ی سرم 2 1 هدیاعاوزمشت هتخرتش یناحوضو تاو نخ
 ۳۰ دب تام لالبت یک فلا هما للف )
 1 قم درک + ید كلالتخاا نالوا)

 حقا وا« دا ناخ كلام هکر دنشور نادنوکی موب ۹۷۲ هنس
 ندربغنولیدبت نالوا تقوی و نسی نتفو:نالالتخا نالوا

 بحااضرب نکرتب هومن هتلود باا یزب كنوب و ردشاک هلوا
 نادعو نع تلاا نوح ر دشمالوا ظقتم و هننتم ندنو تلود

 نالوا مدنقع یدل ریو ها بشاب ناوضر ةداز انشناپ ینطصم
 هییدعت دنا قوف هننانوسنم ن الد هدنا كناشاب دوم نارمرم
 نب قجلوا سکعن هیابش اپ دو لاوحاوب ؛ی دنا ترشابم
 دا دیلضق نادننج هراورعضلب هکنیمذیا شیارباک | تند
 باو لکا هت داف هن اتسآ شپ  هدیکبوئتود هتدیق یشاب یدنکو
 ماش نادل وبا تسا نعو ی ذل یقرضم تو دیا لاومآ لذ

 یر هحل وا یکی رلکب یکناو زر دلمکم«هستانا یار دنکلم ر دق

 رولوپ تلوهش كلام طب رو طبص زولوا بهظو نیعم هنب رب
 ەق ر دناربغ و زعنو اعنص هک اب كنع هلکا اقلاو قوس ويد

 تابصق نالوا یتباوتو دز هکیلحاوسو هیاش اب دارم یغامتس
 یرالتس ارات وب یدسل زن و ذی اتش اب نسمح سو راردارق و
 فق وت هبیرلنلک نیدنبارطضا لاک اشاب ناوضر یکیتیدزاو
 ليمان تنش هتک مر نع افناس هدانناو ی نکن بوقلاق بويعا

 ییاعنص تنودیب بولیب تین یتصرف تكنلرهطم نالوا کاح
 هکبلک هنس نزواو .یدلک وعن ید اش ان دا رعی دتنا هرصاحم

 فتا هاتماتهلکم واک وخذ زا دختر فاویح ه دنا تر
 لیژغ ن.دننیدلآ كنل رهطم نا هرمسخ ذا هلسجت نک ی دناتص

 بوت اشاپ دانهن دنا: دتیالق :لجج یرکسع نالکلوآ



 بس 6۷ بی

 یدادجا قول وا ناخ یایغطفط یلغوا زن وکشم هدم رات
 هرداع هک اوکو مانصاو عاوحر هننسد راند ن نالوا

 یهانپ تلاسز تبرم دج تا نج دن نکل و, بودیا عورش
 هدمارتجاو رق وت. هماظع ءالبع اضوصح هم السا لها ه دن اکرب

 یا دننم شلاجب ناخب كب نوا هرکص قد توف هتتقیقد
 رادفعلاع ناخ دهان و یزاغرب رادندو ندتم تباغو .ی دلوا
 ناچ ن چاغ یا تایم | «نکضت اینا نات نواس تین ید

 ناخ ناخ شو را نکیا ساچ هنیرپ ریس قلناخب كي یباج ندنا
 مرهنمو بو دنا ج ورخ ناخ شحوت من دزوا ك یدلوا
 دنلک دخ اجد د كار و هلکع ااتعلا هک روع تولوا

 هل نان نی رکرع هب وقرا هتشد هعفد جوا ییاو یدلوا ثعاب

 هدراک تراغرات ات یکسع روس مس هروم كنم اوا, هلکللک

 ناتسرا مع هج ه دنرارهکیزوا نالا یدبل وا ناییکی هلک ات

 دیحوت لو دینآرق تابآ ه درام كنس هنو ر دنابافورهاظ
 ج ه دنس هو نالف مالسالا حش دق رع اذه م دنس هجو

 ریصتتلا رشکربقحوپ قحردلاان یفیدل زا ازرمو ریزوو قفمو
 نم ار ذک ی افنا هنفرط,ر دو نامرکقا,هدنخح رات ۰۱۰۲۷۰ هثم

 جنا «دنساشب یلاع دینکرب هدنس هلباقم ر دنب, ی دنا شود
 نه, ه دنرزوایدرروط یسان رادقمر نالوا «دئرزفا یسوفا

 ی.دیا شل یسا دع امو شل زاب هلا لج طخ نیزیشدقّرخ
 ندارفو نادل هی ول٥ دکلام ل وآ دنیا ه.دهاشه نعدششک

 نسور نالاو. ویسشلات را را دقوب قان دنرش كلرورف زوجت
 هلبا زا هقثلب و هعلق ر دق زوي ن دنغ الف تكداع قازق ةو كس اود

 لصا یدکچ یزوسزوس ر دشلوط یداو و یراصک لوا
 كروفغم هاش د ابو عوج رەد دص هلن قدل اق ند د وصقم



 ی ا

 نورح هه دخ ایم یرالغوا یدسل وا توف مادام یا لا

 . نارقآهدنرزوا لغ واما ناخ تکرب قسان اخ هرکصن دکتحو

 اموجو : لو ناسم نوشي ربا لات هل ةياده اک او یدلوب
 ۳ هدع رقو ئدتا نا هنشلک همانا كت وق رات ات

 تشخو هثبراتناف لا نفس یوک الهو یدتا ان لوا
 E راد شا كنج هاتة اا :توشود

 یدتنارفس هنیز ز وا هینیطتطسق هدسعب یدلوا صالخ هلا
 نوح یدعا لص دارا رضیف هرکضن دنراسخو تراغ قوحتو

 ناخ هنتزب یدزوشط هنن رابت بز منهجا نایب ناج وکاله
 قس یهلوا بلاغ یتدناک یدتنا كنخ ا ناخ اف اآ نالوا

 ناربا هب رکج لولم راسو بول وارهظو نخ ةم السا لها
 هلکعا نزاقح نالا لهاو تزاغو لف ردو هد ازوهتو

 اه ةت هن« ر عاش و اعاو تم فاو ره

 یدنح دخ او یزار نذلا بط ةمالع ند لجن راندتا
 ل الج دیسو نازان دلا دغش و یدهازدوجخراتحمو

 ییفاشیربغ ندرانو ویکی زازب نیدلا طفاحو  هثج اخ اح راش

 هلیلع رذقل وا هلا و ن رک اشعو:ڻيسر دمو هاضق نحو

 رادنقولاغ ءالع عتنم راتعش تهب رال وا کیدلو عجب راک
 یذلواندلافعا بورض هنقلخناس] ودزانات ءالع نالایا هلغلوا

 تول وا ناانجنروخت مده ناخن تكر هلن یاعت هللا ةدارا هدعب

 ندنلسن :یلوت نلغوا ی درذ نالوا یدنهعلو كل رکج هکر

 ناخب تکرب یرع ید كنوب یدلوا ناخ ناسغط نیارتوکتم
 هن رب ید كنو توادیا نارذک هلا فاصتاولدع هرزوایترمس

 جاقو هدشاموب هاو فولوا ناخ ناغطنا قادن یشادنرق
 هتف ۹9۰۰ ةرکضن دقادلوا"نیلامت ةن رباز م قلتاخ هتسک
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 رر دیبا لاصیاو لاس را رلنوب ی السا هو بیتاکم نالک مزالو

 ندرافک نال وا یرلسنح ءانشبا ین دنک ی داق عا تنش رالارقو
 ید هلسف هنر ندنلنابق راتات نالوا رک ذو جو و
 لنا رافک«. ت دم لوطو رانع | نطوت «دننکلم قالفاو نادغب
 یرک ا كنس هرشکنادفب یلبشع | لیصتت ا تفلا و.داختا

 لتا هلن اخ شف وت رو ج د هلیبق نکن رب و :ردندموقوب
 هلن وب ه دکد با كنج هک چ وا نوک ج وا ه دنرزوا شاه زا

 یجدرلنا . یدتیا توعد تع اطا ین بوفد نوک ۵ هیج

 ۳ . رکسع بو دا دافتعا هنس مرزوق یی دبعاوم روت

 ررید داتا هلببقللواو . ی دبلوا م ږهنم ناخن شوت. هلفلیا
 « دتسبحاون هنردا ی هک, بولک همور بتاج هللا روچ رثا ,یدیا

 رانا ینیماضق اب اب نالا ناب دیبا نطو ت بنس اضق اب بوق

 ند رانا هک دشا رفس یرلکب هرتسلس :ند دوجوم یسارق حاقرب
 كمدوک نیرلّاو كردن قلتوا هرلکبو ر دیک هل مدآززوب
 دن اوع ۾ دنرفسسوب ككروزرپ روچو رد ه دن ه دنهع ل رانوب تما تج

 رسا كيب یمرکب نوید یربغ نادتر اخ لامر اس ویدرهبن اوږد

 وید ۍدډلوا زوی لاع طوبضم زوتسو یغلبا كيب ناسکسزویو

 هدنباک ی دنکی دنا قمراپ قلا نیسغیدزاب تاحوتفلا بحاسص
 رب ی هر ناو زا جت مماب نیش ابو لف
 قامت تشدهچرک | قامت تشدو ۰م رقناناخنمعیزکذ رد
 تالصتم کم ر د اک م ولم رال وآ ناخب ندم دق ءدعرقو
 رکن نالوا طوبضم اماف هسبیا شلزاب هدرناتسو چرا وت

 راتفلب و یاو تشد هناخ یب وج نالوا,یدالوا نسا رسمی

 هع زرقا یخ دلاوا !ی دنا نزیمرپ و نیغلن اخ یزکتو,یلوزو نساو»
 نو رک اوا یبا شل آ هقاچ مآ ةضبق کلام لوا تولک

 بس "و تص



 تا۷۲ سم

 هزاتعرب هدنس هورذو ب وقیج هب هستند الاب روو نیب یدل وا

 یخ د ءررلوا تدر وزا ن رغ رات كنيدنکب وکید

 هلف اق رب نیک د هیج دیا یرفسلوا رویت رابشغ | تبث نیفیدزاق

 یدرارولک هم رق هدیآ جوا پوقیچ هلی رهعولکوب ندمزراوخ
 رارتوق هب هلق نا وک مااا رم

 ران ویو ی دبا را ا اموع رایسب لایق ویو ی دنا را رچوکو
 ن اجر یلحو نابهردژاو قازاو .یارس یررهش قحا
 هلا هب وایسادعام ردناصفو نادلب مان وص هرقو قوحارسو

 كج مقاوم تدانعو یر دهسم ك هابق ره ی دنارحوکورتوق

 هلی شلدکر دیش ر زوا یلک اق ی را ه وا ررپ هان یررب
 مط کو ور ساو ېس هک ٍارانوب كجاکروزرپ روی :یدردک
 دنکلم كنس EASE یدلوارشمس

 : هراپ شهلا هدهل ن الایلا رلدشارازق هدرفکلا راد لواو رارف

 یز هبطخ بولوا:یراعماجررب هد هیرقره و رد مدوج وم دیرق
 "راب وک نادانآو روم تباغو شعار لا ت ءارق هنمالارق .هل

 .نکیا لمج هبنغلو | ديس #و عما هجن رھ هک عا
 كموحرم, اشا ر دتکیبا شعا رو تصخ راک

 هدهل رادعدا ریتعمرب ندلد لها هک اد کی سوم یسادنک

 مدا هجنرب ندرلنول یدیا شلوا نادنزو دنمربسا لبت نوا ماعت
 نامرکقا دخ هلته ن دنید رها هعف درب و نیغیدلوا الم هللا

 ,یالم هیودنک هنیک ل واو بو ر دنوک د" ندنراچلا هتتم
 تارق حن یلبالقن,نیکیدسعا لیصفت نیرللاوخا ب واوا
 :یسه فک ر هديا رفت وز ارازان هليا وخ ی ع مشب یو طع

 :شعارزمرو وکی ورب يچ د هغللا رکو رار دیار ست هلسناسل
 زارر یک هنتف دخ لارق مدا زویجوا ندنراجا هنس رهب نجا



 تست

 ی یشونخ كاج كخ اعف تشد هکر اش زاب هلت ول فوق

 رخ نکیآ وب رد روھ شم هل نان کد مرق ہک تن ره و مزاق
 ردراغاطو زر یی دلوا نکاس سکر حو یبروک ی سام كق
 قوح ن .الالا یدبا شلکچ دس «ذقناس نامز دن راثیامو

 ید یز دنگلا دس هدسوت و ر دنااغورهاظ یسات را ۲ و گنرب

 یصاف تضح نفل ا ناتطاس ند هلج ر دعقاو كعد

 تراشا واما اكول هدف رشرتسفت ةیلع لات هللا هجا ر

 تیدحرب هلساور هتع لات هللا صر سابع نا و راشمروب
 مالسلا هيلع لار تلالد ییمظعا دس كياولالا باب هدف رش
 ان ل داع ناو رشوت نخ فرط و نینرقلا وذ ر دنکسا هللا

 ایم انوق رو هکباونالا باو ردشلروی عرضت دشا
 مزراوخ یسقرش بتاج و زد هثمان یسوبق لدسوب ر دفورم
 تناحو رزاو هنح یاصقا نتخو اطخ و ناشسکرو قانقسو
 کت ett مو رل هیرب یسلاغش
 یکیدسکخ قشم ۳ ءو طخ دان ز هدرا یر وب هدزوبع انا رو

 (ےظن) ردنعا ادا نا ریذنلد رعت ون یفثاه

 نارک لیخدمآرد نازک * ناز هرو دوب و “دعا اهب

 نایح تاوخب ناندش تانا هک ٭ تابث یاب طق ناتا دنرتشف

 هو هاره هن ادوا هب قو هک * ذوب هاک نارفعز زا هت تین
 زوم خازوسبات هشرابن از "* روف سبک تف رب ذب ةر اخ ذا

 لآ كلاغو نادغب و قالا و راغلبو هل و سور نان ترغو

 كب لوط هرزوا یریدقن تثیه باب را كخاجق تشدآ ر دناقع
 قح راشعرا نیش و نیم بد خحسرفزویتلا یضرعو حرف
 قلا قحا «دک دا زف هشن رژوا ناخ"ش حوت زوزر رو
 و _يطع ت رب دّتشد او راشمزا ود ی دتاروبع هنآ



 و

 ی دل وا قلم هرلنوب تولک یزات ان ی اغن یرادنفم كيب زوتوآ
 ل ذو نکی و لاج ل یبا فوخ نو دع ادخ تلک>
 ینعف ی دش ود وکتفکر ب هنا زکسع نکیغوچ ید مزاولو
 یتا و یا تقولوا تسکررهو رولک م دقم یا:جوا یشیق كیون

 هسن رب یرب هلکمرب و مکه هناضفاوب نام و رولاع ن دلع
 یداتفتعا لرتدننک نصب نلیدبتکتوج وک بوی[ فقوت

 زا هلوا شی فی وخت هل-هخ ووب یرکسع:ن دنفرط ناخرات ات
 ن تینا رک ًابسع یعب نیدنکب دتا مهو هری دبشکی تیدلوا

 کلک بو زاو هننرافرط ناورشو قاصت تشد ندرص و ندرب
 بد زالاق ہد نیلا ید عرق هکلب زالوا تبغار هزات ات قعلشاب
 هدوهب هل وش هلبا و رارید هلوا شا تاکترا هلا لات او

 سسعتم هلعنو "ی دلکح تراسخو ج رخ ر دقو یدسلوارفسرپ
 ه حا توزاق قدننخرب هلبحوک نیس هلاوقم هناخ هبج نالوا

 ولتداعس ې رایدم وب زوک دیک قبس نر رب و رایدموک
 هظعار دص ه دنرضح ماظع :اززو «دقدنلوا ضرع ههاشدا

 ي نادنس تواب روک تاعداضو فراصم هلچب ننوئلوا باتع

 ۱ : 2 غز رلشمروس ردیلملوا

 نآ :لادهاو ناهردژاو قایق تشد لاوحا"لابجا قیقصرد
 "ندیا رظد قیلعت هزم ةضوبلطم هسع وچ وب ناناب یب یاره
 موق هنو نیکی دیا زابب هلوقغن ناهردژ او اعم تشد ناوخا
 هند زلف لش رطاخ كغدنا مولعم ال اچ | نیرلق دلوا فرصتم

 "یداو ل وا ناسلا مدرس هماخ تیک,هتش ر دنا ناجح هکلب
 :نانع ءاخ را ن وجا كا نالوج ناکمالار دق ىلع هدن اناب ی

 ن ڈنلاوحا قاصقتشد هک هلواییهثلاولوا فن یشمولعم رووا "
 باعا نازاب همان روو ی دنفا ناتج و یدنا قمراب قلا



 تسهیل تس
 هتل و درد نکو دنا لتس لا هلا للم اوبد ن ره ناپ اهر

 بولک « دوحو لکم نها وب ادخ نوعب سپیدردلیپ بوزااب
 ید ه دن را رفتم مع مالا نکسع ةنسمر ول وا لص اچ

 ام رع ون غ ابهزفو ناوریشءاکلاو "رل لک چ لقا و وخت ن
 كم ا | نناب یتا ندیهاشداب نوبابم باکر ناتسچروک"
 ن ابوکیو لدکی« دبد ایقنآ و تعاطا ئ رورمضلاب زلوایاقج|
 بو دبا ر و دقم فرص لیلجرپ زو هضم وا مهفر رقم قلوا

 كئوکو كروکو هناسو لت زب سض و راپ: وط بوک هعلق هجن رپ

 هنلح انس هفک ملا اهن ود میظع ودیا راضحاو كرا دت

 رکسع قوشما ندلوق زناتسو ایرج و را درویب لابسرا
 روخارج"ردق وب ید هن اخرات اتو راب دردن وک توشوق
 ذیل یعوم یی هتک ریدر وبن قلوا هسلج هللا رات ان رکسع لجو
 ندنسنحبا ون .هفکو...نلیادرپ و هل بقب نط تا ابا هیکی.مس اق
 یلک ن دنس انباع ر ناتو بوکنمو ن القلایو.ن دنلبا تان و
 ژل دل وا نا ورا« ووم اه لع بو دنا جا خا زاوا چت

 قا الا نیب هلیعاان ق اجت تش د هک یداوب و ار لواو
 ر دیه اکت ال وچو یهاکارچ كنموف یرات ات یاهو ردر وهشم
 نانهزدزاو رلندل وا لنصاو تورا منع امرا لتا بو دی عطو

 مالسا لها هدتناس نامز نابدرو کج ىع دف هش یزلکدد

 كنسنسرا دمو تام اجا وك ها نشا عماوج نآالالا یسانکس
 حور یذرب ندن اسنا.ع ونة دن او ناباغو ارهاظیسا نارا

 هرهن رفح تولوب لخت بسانمرب سپ ی دیا نایع یکیددباقوب
 ه دش وکو یس نامز ی زادتم یآ چ واو راد .تیزتشابم
 هدلع واور یدنلوا رفح قم ایرادمم یل اها: راندا رعصقت



 شا

 تلاع هلا ن اک دب نابرع تیعچب و نادرکور ن.دتعاطا هلغلوآ

 تاک ر نت رلک درب دشزنا ناز و ررعض هلحم هن جد ند ةسورحم

 یارطکی تیا ن دن ودرد ه دنرلک دلا ضع هنو امه

 یسک رلکب دادب و تونلوا لاتسرا یب هب نوی قط وتم
 یسکب زلکب مور زا لیا ریه لمس اقناس هک اشار ذنکسا
 مدا ریڈ مو زارب تا ند تشع قبس ی هراس نالوا نکی

 :ییرایکب رلکب ٠ هرتصن و زوز ر چشو توت وا نیفت نادر هل وآ

 جن بوراو قل ترولیشوق :یژروم مو ء دی زکهلدازکا هارخاو
 تعاطا e اوج هلکعاتراسخو تراغ نیسارقو یاون
 ۱ ر 4 ۵ رلیذردتا دایعناو

 (ناز ار نخود زارقب)

 رابرهلی وط یاتشاب دخ لیسلخمطءا رب زو ۹۷1 هنس, ین
 كلاخ ن کتی راکفا فرص هنت ام دق یتاحوتت یک ام مچ
 یس ار ذا كم الننارکسع نع لا كعتام ؛دقم .هلچو ی دنا لکد

 طب هایفلوا: ره اظ یک دیا لیکی لیصح هل وهس
 ةع زلف نجا هو نیوص نت نالوا یراج هزکد هرق فوقو لها
 هنا رر و د هللیلق هف اتما یرلیش ام ,یغامربا لتا ناقآ
 هلک قلا ویدردلهسا ما هلیهاشداپ نویا بح تم یرلاصنا
 لنیاقربهدننااد كي خساق سک چ نال وا .یزا د فرد یی ان قش

 یا فوق و هر راب دا ل وا یریعن دنع و دل وا مدآدوجو

 هلغل واى اق تاسنا ههبلا راشم مظعا ر دص صوصخاب
 نوح فوق و لیصح لوم الا وه اه ىلع هص وصخ وب اضع

 بو راو ید هيلا راشم . رلب د,روس تب ابنع نیغاجس هک

 دعم دبصقل اب یزیغندننکو یتا راسا نیدفوق و لها

 یدر دنیا تجاسع و بو داق وپ نیلج راز د ر دن وکرلغ دآ



 سیب ژن م

 دام متن ی دا لک ی خزان چ دو شا واتا

 هش ؛ قشاعو زىلا دیذل و فب رط یلیخ پول و ت.ریهش
 یدیامدآرب یابا

 داش را نا هدب سبک لاب :.یوکرب نیدلا بع سا

 نچح رلا دبع رکسعیضااق دملک قی رط ی دیا ییج دلو كش
 ی اے ولس هنویفوص كلم تتقاع بولوا مزالع نددّتفا

 عرو تاغ بوآ وا زا ندنامرف هللا دبع ےش :ندزایمارس

 هننحاور لران دیا فقو و نجو .یسرکو ,یدیا ه رزوا یوقت و
 زاوج مظغ نارق توالتو تماما هللا تزحاو زالوا اع باوت

 فقام یادبا شمرب و هسوسو رب هعلخ وید زالوپ نیس هسینرح
 یرو نح دودّولاةجر هیلع یدتفا دوعساوا مالسالا 2

 هاب وس یرزوس قخملوا ثعا هنادافتعا لالتخا تودروتک»

 نالوا هنیلاعراب رهش هدباوخ اماف :یدشیا دیک اتو هفت رکوبد
 هلام هس دمرت ت ولوا لوت تناغ هن ی دنک ی دنفا هزلا ءاطع

 ید یال اکو فراحم یدلیق طورشم هر ودنکب وریدستا ات
 میظعا رب زو بولک هلوبناتسا هرکص ی دیا بلاغ هنساوتنو دهز
 قلعتم هلاظم عف د بو راو هنسلحم لب وط یاشاب دمخ لیلج

 یادیا لولسم خیر اب وک هدقحراهظا ی دیا راب وس رازوس قوچ
 هيلع نلاعت هزلا فجر" ر دشلنا تافو ه دشن او یدحا هتس

 : ۹( تاحوتف نالوا عقاو «دنناغ علس تلود نامز)

 ( ناسیلع ندشن اج هرصب رد هدن رک ذ ت وعو
 (یدایقناو تعاطا ار هفواربعبوین ایضع كنلغوا)

 كن اب ع حیاشم نالوا هدنسهب رب رضب روک ذم ۹۷۵, تس ی

 تابصقو اونو ۍرق ضع « دندی تح بولوا ندنساب رقا
 تق اط ی ن دشل اکت كنب یکی رلکب دا دغب و هرضب هلغلوا



 ح تن و تب

 زولق تّعبت هرایدتکرابتخا یب هدنیسل وا ر لشو سالح
 هژباکا و ارزو اضطق زبا شش وکه ه دهاح و تض ار و
 یه اکو یدنآ شا تلع هبت لاک ند تلخ یدزمراو
 حش نالوا یرتصع مه ئادا شاوا ر دیا نیقلت هت اوما ضعب
 ` نهفات نوماو دنا رکن اه تیقلت موج رعهداز نیدلا روا
 ییرولدیشنا رروک هدسکدل وا ىج د موح ر یدارد رسا

 ۱ :(ت») یداررب و ناوخ یی دیشیا

 * هتامارکر دشلوا رکنم ولکدوش قلخ ناهح *

 × كلب وس ياتو رک رد کنم لمفوپ ر دن *
 هنس هب و كم وخ نع و یدبا شاوا یرلل انسخ یلطم
 دن اوحنرب مان یلع هزورمن « دنكاح لباوا هکر دلوقنم ید پسر

 ی دنا شا صاخت یره وب ندنلجا لاوا یخ رولوا التم
 مس قو یخ کر ولو ثوفروب منو ناکا
 اب هی ران دغاکربیخد بوب ردا ساق هیدهرب بوروک
 ها تبغر دل وا ردنا یدشها هب ی دشکبوب وق قاریط

 :هننابحا ضعب ح اص زدنا عض و هس هشوک ی دنبلد بولآ
 ل وا هلتینیع رله زا نی راتسد هرکصندکد تا لقن نیس هعقاو
 ته ناسه هدنوکلوا شود اهن ایم یل ٤ هلا اخ هراب دغاک

 هب رت یلئوشزوف رولواكلاس هفوصت قي رط بولوا شوه دمو
 ٭ یدک یدنا تسهیدنفایلان هلا اخاف *ر دنوفدم م دنت رق

 دلت اف و رات شلزاب هدنسهبرت هع رذ"یعارصم

 یدنا اتفص ردند هتصف مان هرب و ۰ تشهد ناضمر حسا

 ايذج وب هادعب بوش هبنب راتم دخ یدنفا ئدلعس فو
 هزویفوص كلمو كرات: یرهاظ قب رط هلغلوا"ن زاقع هب هلا

 ها تعاق هتناطخ قماخ انشاب دجنا ه دیلزوخ تّولوا كلاس
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 یرالا.یاللا ةبجر هتیلع یر ان دج خحشو یدبآ شلو
 شلوا:نیشداخ هتنب را داش را هدا تولوا زاح ندنراترصح

 لی یهرکی بودیا تع نادرا ودنکًاشاپمت نر مظعا ر دعا یدیا
 نادننیدنکر کر هد موح نح | ییا تفلاخم هنر ازوتسرباعطق
 رادنبد بلصتمو راک رهرپ تیاغ ی دن هنقب ران رپ یویند
 ۱ هيلع لاعت هللا فجر ی دبا
 ند هبئولح ماش نکآ ندراهت بایرا یایمرکب وقد حشا
 هتدابعو تضاب رو ی د هتتم دخ ید ا نال لبنس مش
 وص هرکرب هينا قلاو رانطفارب ۵ دنوک وا نوزتسوکتموادم
 رکی ح كجدیا ت انو ی دنفا لبنس حڅ .يدنبا رایتخا یا
 نکہ حر وب نح رولوا یشن اج موحرم ید ضا نیدلا خصم
 تّرسصح دنس هعقاو نکا ددزبم < دکمروتک تدارا در ی دنفا
 كنپدنفا زکمحهاراک و با ملس وذیلع یلاعت ننام هللا لوسر
 هدیشا اما ردیا هدهاسم نرلقدلواسصاح هظعو سلحم
 ثع ا هنولت نادنب یضاح ز ونی ر وکه ایس هاک لشي هاکیس هماع
 یادوس و هتمپ مش لیکن یسارضخم كدب لاوس نیکیدیاه
 بوراو,هشپ روضح یستربا ریدر دلیلد هبتف رط لاکا
 نیربدلخ .لضاو موج ر یدېضا زکر ولټ كیبشت و تعبب
 ی دنا راش لوا نیشن هداجم,م دماج اب طم قعلوا
 دچبا ناطاس هدا هش ی داف یل اب نب وخسم حشا

 سر دم دنس هسز دمر یک بک ی دیا یلغوایس هخجاوج كموح رح
 نیرلک دنا رڪ ذ هلیسارقف زبیک ےس رہ ۰ دنس هعقاو نکیا
 لخاد هرکذ لقاح خاد نشا نوت هی دنک شو نوک
 ینافتا هنسلح یدنفا ناضمر جش نامز دغب , دیو نیسزالوا
 ییدر وکه دنس هعقاو هلبنیع هک هښروکر ولوا عقاو قمراو

 بس ۵٩4 س
8 
 و
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 نوک واو ر رپ دنوط داغوا رفن یللا ملابس ندتلع یرازوک
 هلنا تقد نس هج اښ ور نیس هچ وکرهو یاب و رد كس هناخ

 اپ هبی تشک مامتررب دل وب بورپ دن ارآ نیالبق و رریدسلیس
 نرپلوک هی یدنیک تلخ پوکچ یدردوب هلک یداقتعا یدلوا
 فم وت یهمایوم خش ههاشجایولب دامین اشاپ لع نوکرب
 ردیا لعن نتالاعحا نالوا هد هسوسوو نام ارکض عن بو دبا

 ردنا ایقلا ید كلا نیس اع د رد زب ع رب هونع دل | باسم و

 هدنخ بوید قجنا راو كفلب رشاجرب كتس هنب هاشداپ ولتدانعس
 ۱ ههاشداب ولتداعس نوح یستربا زر و تصخنر هنس هلکناک

 یلکش بح رم ندقازیا بونق اص ن دلاصتاو سل نولوا الم
 یهبنت مرتحم هاش داب مرح ناناغ او رولوا یکر دیا هخاصم هللا

 بول تار دکعا سوب نن امادو تسد دنسک هجوم

 اما رون وا لیکن ییادآ هفاصم هللا ےظەتو احا ندنیفرط
 بوروسزوپ هنیاک اخ یونی هاش داپ یورو دنخ رپ زو نوچ
 یس هفیط و زب زیب لوا ادا هاش داپ ولتداعس یدرمک بض ع

 یخو صخخرب م دنقلخ وت ه دم رعو یدروصودرد راد

 نیکیدپا هجا و نس هفیظوریب دنكبنرپزو یدرویپ م دمروک
 مک وب لادیا ینرت اهب نوباص یخ د زوب رد زآ كد یارب رفت
 كليلج رب زو مه رلیدرویب هسیلباریهطت یخ د نیکرچخ هسوسو
 هن اکز ان هلی وش بول وا تمه لج هزیزع مه تیاعر هب رطاخ
 را من لس ادق تعا وظانب
 عب نیدلا ی یراضشیش مسا ىلج مکج حشا

 . زام هدشنايم هب دنشعن میاشمو نیلسرلارحت ماته
 هدنبکح ملعو نیت تیاتغب هدف رامعو مولع و نیفراع
 ت رهش هم ان یبلج میکح . هلغلوا نی رق هف السا ءاھکح ید



 ت ت
 نغلو ماع ةف تباغو زاتم ارك تو ظعو هدا هفوضاا

 نبق هک درکه نیب راو یدبا زارفرمش هل فا نادیهاشداپ بن اج
 یدیا رار دیاتضان ر لیکن هلا لوخنداکا بوری دزاق هاچرب هباشع
 لیصح دع رق الوم ۰ یلح دو هل ات قراع مش
 هلع لات لا ذجر یراتض دجتا دیشو بو دنا ملع

eر 1 9 ی  

 یا ولو تلات ىمابخۆ ۳9 زاشلاوا دنتنما 7 شیفته

 یدنازب عرب بلاج .
 یدنآ شلک ندى تنالو ٠ هلعیلاعت هزل جسر دیعس ونآ خش

 ی دنا سلوا دقتعم تاغ هزودتک نیس یاشار لغ مظعارب زوو
 ید التنمر هنوسو تناغناما یدنلوا تاخر ها هقیظو ها روت

 رر دنوکلر وکر ومصر هنودنک اش اب ىلع نوکرب هکر دلوفم
 هنسداآ درد هز هله ردا عانتم اور ذح دا قوه نادلوف

 ردودوب هلن نولاص هتعفد عناقرب ولد نوسلوا كات اما رربدل۲

 هدر ل وا یزادقعیآ جوا زرد ضا هدتسهحناش یتاتکشو

 هرکض ر روقا هاکر و الصا هکر زوظ « درون هاکه دشنوک هک

 ن رللا هحقد جاقر هن یفوصر تولد ز دشلوا كا داش ر دافتعا

 یکر وگو زر تدلیس نی را هلی زب لمسه رتب و بوردوب
 یر د وک العا زالف لیق رب هدنرزوا كکروک اما رربدکلس

 كنتکسس یلبق رداق وب كکروک نوتبرب هرکوب ر روط رولاق
 تاقر بّوکوس هنابشاب ىلع تاقرب رولیغاط هتسدعب را تناوخب

 رالغآ تیکد همانفشنا هلنا هودناو نزخوبردیآ ماتش د هیودتک

 دا زا نبع قاوم: یک یمتربا رلغاد ن ر کح دنا و رس 0و

 نوا كع ردنود هنس وا نا کا هاتوا و رر دنوکهتنررازا



 سس ۹,

 هکمک بؤلک اک ار روپ نم هجاک هويام باب ندر یراک دی
 یقاذحهنو تبابطهن لچک یعس* لجااما یدلریو تصخر
 ملس سولجو :یدمریو + دیافیمارکو  .تاقتلا لرهد هاشداب هو

 ییتا ی اف لاع عاد و كچ دبا رو ره هنس یکیا ن داخ
 هیعساو ةجبر هيلع یلایعت هللا ةجر
 ںدیلغوا كل اییعمیکحنالوا روک ذم هدالاب ىلج دچا بیبط

 نانلوا انب هدیناخناولسعماج یدنالم اک هد ابطو لضاف تیاعو
 رچج نکل یدللو|تیاثعرانوب هل اه اش ماد ا تیابطهسردم
 مع كر هدرو نم ج راتو یدلوب نامرم هندردلجاو یدلوا

 هيلع یلاعت هیلا هجر ی ډا اف

 (نا طاس م دعب هدب اخ نایلج فبرشرصع)
 (ك راک عاشم « دن رنوپاسمهرمبصع میلس)
 (رد « درک ذ یرلیضعب ندنربه اشم )

 مان یاربقا هدنام یقه سس دی نیدلا ءالیع م

 ربک | مش ی دیبا زب نع رب رهابظ ما کو تیال ور دند هبصق
 هبلعتزاشا بو دیا جرش نیسهلاسر برف ميافنع كذب رایرمضح
 یسلوا ف رح « دقرف زو روعط هنس ند هیفخ يوزج زومرو
 هایش داب نالوا .نیس یسیلوا فرج هسنپ و جش نالوا نیع
 ) هلواقالم هدرهش نالوا اه یرخآ فاق .یلوا هلبا,ناشیذ

 هدنس انا یرلنویامه مچ وت هثب رفس دادفب بوزاب ا رص وبد
 یدیاراشعا یدها هلیخرش یبهلابسر.لوا م دنراق دلوا ی الم

 حج تسیضح یررگج هادی ت اق الم هلی وب هل نیر یرب و
 اتاما رک ةن خدو ی دیا راشم رتس وکو ید راشم زاب هلب وب
 ر دقو یخ رص و. هلص ر دروهشم یر هيلع
 بوک زاحجت ن دلماک د غرم مان هداز ماما . .یرکلا دبع خش



 او

 ٩0۱ هنس نکیآ زوا ندزوب سو ید ابطالا سر هدین اخ
 رهام تنط یسع مکح اال وم یدل وات توف هد

 نولک ن دم  ناعع مکح الو ىدا داق قداخو
 عاصر شل وا قاتلا هب هصاخ ءابطا هدتسناخ میلس رضع
 ےکح اال وم ی داراهتنالا تحااص قذاحو رادندو

 قیطلالتم ءانب هننراهم ۵ دننک رخ کیا ینارتصن ۰ یاحما
 هرکص در دنا تءارق ندننیه ماعو قطنم ندیاقوت
 قلو زارق هد هد ثحابم یرلف الک ت وذا لغوت همالک

 راثخا ئ قعلوا فقاو مس هک ءو دا كن يم السا تةق

 ماما ب و دیا رت یبط ملعو یددلوا نام بوریدلاق نیفمرپ
 نالوا اتش هبطعا ماماو" ی كتا لاغتشا هنت افلم یلازغ دم

 اع اما" ید تا لع تنسو باکو ی دنا حرش یربک | هتف
 ریهشلا دع ند نح نیذلا ردب نكح ی دنا کنم هفوصت

 یاب هرکصن دلینگت یتابط بو دنا دلوت هدرصم ' ۰ ۍنوضواق
 ل ردیکو یادلوا قم هیابطا هلبا یب رطو یدلک هب هیلع تخ
 تباث ه دتم دوا: یزادبقه لس زوتواو یدل وا اسطالا سئر

 کا ی ی محو ههاش داب ولتدافس ی دلوا زارقرب و

 زداق هنکرحو نزاکت خار تاوخ هش زز وکر و ما هدان ز

 زون میکع یدعنوب وا نیقلخ یارس یتوبانمه دان فو زالوا
 ِتحار روفغم هاشداب و رولک نوکس هعجنوو از دیا دیفم یاو درب

 ندنغیدنلوا تباعر هبا هیهبملخو هینسزپاوخ ءدنیلوا یدرولوا
 شیما شبا یهاک رزوب یهاکویدهبعب زوت هکناباوسنم یتریغ
 دکب هلکمرب و هداددزا رک هیادتبا لرک ب ووا شایع هم واذا

 روضح هخ دلواریب موح زه یخ "یدرونیدبا غارج یب هنسک
 یتیم هداس ماظع ءارزو هکدلوا مرګ و زز عمر دقلواهدبهاشداب
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 دن اهل هکماعا لیم هن اص نالوا لیلق یس زونه هجر دقتل وا

 ۰ کود هییرهشمه لوا نا دم اع ید روم و خم رک

 لو هسخ و وا رداقهنی رابخا حد رخ هدنزراد یدک

 یراکقلطءو رخ ین ندرابد یی دکدکزا الواتنغر هب یرهشم»
 ها تل 5 ورا ین هرکون هل وا رضع هر هم زاب

 کردار دن تلع هتنیدلوا ناليم لتعیبط هتفایق دن نانور
 ر دندتن اش یرورضلاب كحاورا راسا ندحاورا مع هکنوح

 منی ید حش ٥ رکو ب ار دندن یاد وا لی زور م هرلن

 رورة داس نالوا هد رک هل الثم سس رزوب بی ه جور

 ید یسکلارز دیم ززل« زات نالوا هدتنس هل راف اذع لنا

 قاتج مالک فتح نامه هدنوپ ر دیلباق لیع نلنا اما یکی رهشمه
 E ند هراما سفن یاتصنعفو تعع نادقع

 حسب راب دلیا مالک عطف ود

 دوعشلا یا مالالا مع ترنضح ناد نبا رکا دبعانالوم
 یسیلص دلوو رظدلوا مزالم ندنراذحام دج داملا

 هد هنس کش ی دن ه دعب ۳ هلا هكا لیلا ءادتا"بوتلوا دع

 لضانو بدّوم للبخ هچرکا زابدلوپ لوصو هتسزادم هیت اولس
 مو درب لماکءدکلنسپ ون شوخو لاق هقح مالک سح قلخو
 قوچ نیعطو تار ها صوت تلف لوحا مشجت اما ی دنا

 یدرود یذکوب ی رگ دا وات نکا نیثلث نودام سو ئدروک

 : 'هخور لاعت هللا حور

 ب نالوا هدنناخ نایلس ناطاتیضع) ٠
 ( ردد ددد افزا روفغم هاشداب دعب ۳0

 ناطلس نکیآ سبز هدرافشلاراد ضعب "۰ نانس میکح ان الو
 نایلسسطعو یادبا شلز دنوک هنوزپ رط هنباتح ناخ لس



o 

 ےس %t$o تس

 یی دتا ین اف مع عادو ن ج اسالا قرع نع 8۷۹ هئبس

 ران آ هجا بولوا مالالا حش هبسخوب ی دبافو یرازب ع

 یدنفا دوعسلا وبا ه دنربصع .یداررعم قاق یراعش ِتغالب

 هل وب الع لوخ یکی دنفا ناتسوب و .یدنفا نانس یتشحمو
 رانا هسخوپ ید ال وب رابشتنا یترهش ناعل كنیدسنک لا یف
 هدیننبدنلوا حجرت هدم ولع هت هکلب هدنکیدیا یت ارقا
 ي.ايخويب هایش
 با نی وخا الا نیبرانوب , ىلج دجاو تلج دم انالوم

 لدتعم یس هلع هعاضب ید كنسکیآ . یدیآراروک ذم
 هنس را دم مین الس یلح ی روک ذم رل ا لصاف هتلهاج هن
 ملس ناطلس یلج دجخاو یدتیا یت اف مع رٹ نجا وا لصاو

 ففاو هننوفیسادنرف زونه م دق دبل وا لزع ن دبنس مسز دم
 يوڪڪ هل زو هعیطار یدلوا توف ی دلوا نیدلوا

 یدیا مدا ارآ سلجو عبط شوخو هرواحلا رشک
 هد هنوق « دقدراو هیهینوق نوجا ماجرا هلص هکروئلوا تیاکح

 یسهیلع تامارک که داز زا :نیعتمیناش مظعجیاشا نیب و نکش»
 دوی زره یانالوم یربک | یدبا هداعلا قوفیسهفبطاو هبياطم یک

 نارذک هلبتیعم یراتاتوا مبان پولوا تب مهو سل مهلا
 هسفن یاوه هنب رات صح جروب نم یانالوم نوکرب نکیآ
 ندنکیدیا بولسم یرایتخا هدتبعو لیم هتعقور هداسو بولغم
 e لیسفور /هدابس هکرارروب یرلت طح حش ردا تیاکش

 قاتشم هن ر یرپ جاورا هلا نیفلوا بب رفیلاصتا ن دحاورا
 هکتن رد روبحم هدکبعا بم مبنا وا لاصن الا بب رق هلسفلوا

 هنبحاصم رایتخایب جلوب نیسپ رهشمهربینک دتب رغ زاد
 هکربد بو دنا ضازنعا دنجا ات ال وم ر ول وا بعارو لئام



 تا

 ىدا هانلاع هاشدا له .هللا:اطع انالوم

 تی قیر بد قم رب هدف نی
 نیم تاج «دارهش هرکصن دلوص و هنس هس ردم اپ
 هلاع هرات وام ش ولح هاش دان ولتدآعت هک اتو راشو

 قر هنوک ند وک غرو ر دق كاروک ذم یالتم راند رب و فرش
 دوعتلاوآ ی دلوا رباک او ام محرم یرادفع لس شن بولوپ

 رضقت ةدنمآرک او تاعر نکتآ شا زلت ن هموح ره ی دتفا

 نیو مشات یدشود رهظع ید هثداعد دب الاغ هلکمآ
 یدئفا ماللسالآ حش ترشح ةن نب رام بو دنا تاقو هدنرعص

 نان ام ه دیزل هرنشب رام یس هقیفح ترتسرب امولو یدلیق
 عقم نوک ارب هکروتوآ لقت نادننابحا ضعب رترید یتدیا
 نیسلاج راک آو غغ لوغو نیش ر دص ینسیدنکز رروکه عقاورب

 كلغ نم م بولکزب غرب هدا یساصع هادش ز وونصنکیآ
 جواب او عضو ور دبآ م وه هنب رزوآ ويد بدالا یس اتان
 لاوس ن دن سضاحرریدلاق ن دنرب هرخت الاب قل وا رارکت هعفد
 حش ز دخ ام دلاو تن رلیرضخ مالتسالا حش ه دکد شا

 یانالوم الا سفن قاماق راربد ر دبلکسا «یصواد نیدلا ی
 بظاوم هدا عو حالص و بلاغ ىا ونفت كنهتلاا موس
 بلاسو قراص ی ر ودوم هنت رح عطقو اعر كنت اتوتسمو

 `” دتا ناشلا رک ءالتمرب
 نالوا هداعلا قوق ىلعو تلف دمع نب دلا ءالغائ الوم

 ةت اقا هادنعاوتآ كمولع ز دموح رع ی دننفا یخ هداز لاتح

 ءال هرب شعب هلاک اح هداشنا و ظنا اصوصخ شعبا قوفت

 هرکصت داق دتلوا یا بیتا یلع هیات دالب ی دیارب ی
 هد هثردآ جم نکیا « دبصتلواو یدلوا رکسعیضاق هپ یلوطانا
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 كلام قوا لیلج "هدس ضورعم لیلق د و دوم رارروز
 هدام راس رکا هداوتف تم دخ رک | هداضقرک | هد هسورحم

 يرالک هرماتسآ بوش وا بالا مدآ جااقرب قبال هب اوتف
 نالک  دنیطوا یراترضح هیلاراشم هلم روپ ردم دوصقم
 یی رطلا بسح ن.دنا ی دیاوب یسیرپ كلیلج لضافرفن ی دپ
 هیردا بلا ی بع و هنساضق هسورب هدعب ميش راد صفت

 قوطاا ن هنآ بولو یوتاب تزد هب وفا اک
 ه دکډ لبا تافو موح ج هداز یوچ ه دعب رایدلوا یک

 بصنل وا لب شب و رابد روب فرش نی ردبیص للبا مور
 نیعیس و عبس هشو رابدل وا عاص او راک | عجم هدسیلاع

 سس وب راب ره راب دا تافو هدنرخآرشع كن رش نایضمر
 هدناضمر رخآ موم هکیدیا رار دیا رابخا هبنبابحا یروتسم
 تاغ یدلوا هل وا مقاولاین رد ررقم قلوا هدر دق *هلبل عقدو

 هجو قوالت فرش متخ رب هد هفهرهو یتادو یلاج حالص
 يديا روک ذسم و روهنم ه دقلخ هبنسلا قم ا رکو تیالو
 دوعسلا وبا مالع یسفمو ماسالا حش . یدنفا رفعچ ان الوم

 هد اخ دج ن اطلسیصع و یس هدا زع كم وح رم ی دنفا

 یراوکرزپ ر دپ كموحح یدنفا هللا عنص نالوا مالسالا جش

 سرادم جاقرب بولوا مزالم ن دیدنفا عایج ان الوم ,يديا
 ندیآ قلا رایدلوا یضاق هف مش ماش هرکصندکد لیا فی شف

 رلیدلاق ه دبصتلوا لب لاو بولوا یرکسعیضاق یلوطانا هرکص

 بشو زور بو دیا تع ابق هلی هفولع قل ها یا زور هرکص
 رلیدتا.تافو «دنیعسو نام هنس . نکیآ هرزوا تعاطو تدایع
 هللا ةجبر ی دا النمراک ريهرپ و رادنبدو یقتسمو بلصت» تیاغ
 ۱ هيلع یلاعت

 بس 6 بس
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 شعاط تشو زوزو یدندنا اقر زوز س اطکتب تولوا

 نیکلمام هلتفایض هلرانلک ترا ز ی ودنکد تولوا لوغشم هداعو

 شرخ هک ناتخ رد عانا «دیلاولنواو یدنلوار دنا لو ذش

 هکقیا روهط ٌیسهیلع تاغا رک ند نوک ن وگو یذلننآ هاک بو دنا
 ضاضاو باک 1: جد نما یسهناتسآ هکندنلوا "هلبلوش یدلشاب

 هافن اخو دصم+ هل خلوا دراو اضاعتم زو دنو تاو دض تولوا"

 نيسه رشک  راصخ قلغ قح زايد نا ار مالو هسا ر دمو
 2 یزک تعانق هکوتلاس رادید ردشل وب هنیفد هلکهروک

 را < وم ر وکر فف یدبا راتلوالضاو هکر داتنفال
 ءالعلا ن« مع رکلا ذتبع نب تاه ولا دع نی دمع انالوم

 یدتج ندرت التم: نال وا یهش هلکل هد از کلا دع

 اراشا وا رکصیضاق ه دن ابد ناسطاس رضع کلا دنع

 لا رادزتفاد هدیناخ میلس ناتطاس رضع تاهولا دبع یس الاب
 ماش رص باج فولوا مز اللم ن د هدازاشاب لاک ی دنا بانح
 وا رک چت اخ لوطاتا ندا" اهو زب میکس ین ر ابف

 خاص یر هدنناذ دخ رایدلاو هدلیلح بضنملوا لنب لاو
 هلنتق كا تخم ندشیعن ناسبح |نذآ كرب ه دتعاسرپ دنسلو مک
 4دنودف هلال تن اضمر قو نسخ هنس یدآ کند هز ةر

 ىن اًنتسؤپ كفرممو |۶۰ ۰ نیدلا م انالوم .رلدشنا تافو
 ناتشو نالوا فو زعم و روهشم ن ابغاب كتليضف هفلدح و
 تولوا مز الم ن دی دتفا نیذلاربخ یناتظاس اعم ز دن دفا

 هلا نام ءاضتقا نکیا.موادم هل اضف رشف هدننرادم جاقرب
 ناد هقن ی دلوا یضاق هت انښصق ضعب بورسوک اضر هب اضقر
 نا درام مخ مالالا مش روففع هاش داب نوکرب هکر دلوقن#
 لاّوسود ردرا و ماد آ چاق رداق هنت دخ هفت رش هاوتف هدا



 — چنو بس

 هلبالاموب نیش زشعماج نالوا هد هقول اس پو دا قالطا هلا

 هدقدلوا لاو زعم, ن دنتلاا هتس وب هبیلا راشه یدنا:شعا انب

 یارکدحت ناخرات ات یایبا ی امز یخلرادرس ایش اب ناغع
 قانا بول وا نییعت هنس هطف ام فک لس یت ایصع كن اش

 ندرانک م دنرلا زع یدنک م دنیلوا :رولوا فرع یار نادقمرپ
 دازآ نیلوق زون نکس ة دحاو ةعفد ندنزللوف یکدسا حارخا
 جارخا نر همان قبتع ن دتسض اق اے فک ی م هلج وب ردا

 مثحو م دخو ساوارق لوق یرب ره یخ د یرالوقو و راو دنا
 نشکرح راربد مادون و مسر یسشاب ید ندا هلج ی دا ییامکا

 کلا راروب دتبارنفد ناقل تاک هعزن تلاح .هعف درب ی دآ

 مولعم ندنوب .یتوقو تار دق س اسب یدنلوب لولم دبعزویج وا
 ر دقوب نیم كزمطتخ و هللاوح او هننناوع راس "رولوا

 ( رد ه.دنرک .ذ یرلیضعب ندالکریهاشم ه دنزلن وامه رضع )

 ینادک اخ ل اع ون هدنوزب رط م وجرلا ئ دنبفا ی یشاطکشب

 هنوز رط موج مح ےلس نایطاسهدنیفوا ردزاشمروس فب رشت
 رلبدبا عیضر لفط یرلتزرمضح.نایلس ناتطاسینم دلوو لاو
 ناو ذم هل وخ د هاکیب و هک هب هرحاع یارمس یزلمزتحمردام
 لصاو هننداسعس عاضرا ی رات رضح ناهس ناتطانس هلغلوا

 ه.دنلبصحتو بلط بول وا لماک لج ر هرکص .یدیاراشا وا
 مز الم «دننمدسخ ىلج لع قفم و .یدستیا قوفت هننارقا
 هرکصت دقدلوالصاو ھنن رت ندا هب اغ نسرادم هلبا قی نط تولوا

 یي هنیرپد قوقح بو زاب هرک ذنرب هپ یهاش داپ باستخ نوکرب
 شر هعساوخ (كوللل ءافوال) نکلو قدب البط مدتناتابنا
 ها شّلاو :یدیشاوا لزعپولوا ثعابن هنب رژرطاع رطاخن
 صالخ ندددزت نسوق رباک | لپا بیس ل وا ی دلووسدبعاقت



RE 

 هدي اخ دارم تنطاس بولوا ندنننا ما رص ع وب ار دم وخ م

 كل جاص دبعوب رلبدتنا .ناربمریم یو دیا تلابا هب یدنک ییهنسوب

 ر زو ,ندراو نع روعش هبیلاوخا کا هلبیسل وا,ی دبا یسیاد
 هدینلود تام زو ین هادا ن كلی وط,یاتشاب دمع مظعا

 یاغتود پودیا یلاو هنغاجنس شیلک ءرکص , یدیایثاب ییهفولع
 عبا ا هکیدنو هلو دقایکس لبوا «دنزاتنا یعا.رهنا نواه

 نرزواو كینومز عقاو + دن یتن هوظ تعلق مان هرداز

 بودا محق یالق ضعب خدو یر هعلق مان روزنو نردورب و
 هلا ر هرکص ادا شفا م هتم نیرازکیع هجفد,هجنرب

 نضمن الا ر دشع | عطق دودح هنّ ام هدق دل وا دقعتم مص

 ی ت رجا هدرصعوپ هچ لک | ,ردلوا عطق دو دح نالوا
 یرایتعاو یذوفن كنیښرل ز وس «.دنجحا مالا لها هلیایدیقت
 ,نیدلجا یییدلوا یراتاعزو تبغر خد هدرانفک ی ک,یتیدلوا

 كموج رم ید ن دنآ.یتعب ر دشت ازواج قوحسكنر دب كيرف

 هنو رد رزقح یکی دبتا قبس قم دخ میظعهب هییلع تلود

 یخ :ی.دیا سعرواب لیدمت هبهبنسوپ م دنزنصع لپیلج رو
 ولد ولج ات دروقو ولتسوب دروق زویکیآ و هبا نناریب لماکزوییدب
 هنخ اپس هلی م د ,تلاص ید زویج وا یکیا هلبا دیول هنج اب

 هن اموتف يجن ید هدا هتسو او ییا قو یغیدل وا لخاد

 نیراتکلموجاو بوزوب یزافک هلباتارک و ,تاعفد پولوا.قفوم
 یلازج تاورخ هدیناخ دارم سولج قح بو دیا تراغو ېس
 شا راتفرکتیلغواو توک نت اب كنا مان راغریشوا نال وا
 رانوب رل ابو رال د ناراو هب ناچ دار هناا ادای دنا

 ناسا هيو دنک یرفاک نالوا یی دوا هاشداب ولتداعس ی دا

 اتهپ یرسا السا لها رفن زوپو,نوتلا دن كيب زوتوا ب ودیا



 تو اتم

 شلوالخاد هب هسعلقبولک « دنکوا یرزوک ك نينعالع بو دن
 .ندنلکد شب ع ون رو دما ینلرداهب ون کلات كم وقت رو ىدا

 یلغوا دژادام هللا ولمربسب نکیا یکی" دازفلب نتوتسا مۇ زم
 كنوملعو یکدکح هب وتص و یهیلاراشم ةلبا رفاک ك تس ترب

 نیزافکراوپواو نکا یکی كن وغزتسا تو .یناودلوا من رهتم
 راسو یی دیابت مط نی زکا و یکیادکچ هب وصوپ

 ر دقوب یی روپ ید هنلاچآ لک د هتلیضفت او نغ
 یی وز بآ تاتسا رها فعلوا یخددلازاتسم - یاب تا انو )

 هدنموق و ی درلفاص ماذآر هاهب وب نکس یک اشاد یاد

 شمالا رف رق و یدیا راو زام کا رک ن رخو نادان تناغ
 زك او یداراو یر هدو و اسب مدآو جناوت انکیلورشع و

 هراوتکس ی دبا ف رصٹخ' هن راق اس هل وکو قلئوضو تالیف
 تیرشعو شدعاما یدنا شلوا هرکصت دکب لع یراض یخد

 یدز دنا لق توکحت طاع“ لصت بول وا ديته هلن

 ینطیطاسعم مبارز هم بو ن قوا هل یرم دآ نینختم هل
 ندا بو دیک هرانیقآ لتصت ی هک ؤو هن و  یدازاٌلوا
 نوا شا هدننسلجت یهاکید نامو ٣ اخ ندا ارخا ٽڪو

 ناتساو ندناش ییدنتکو رساو تخرو ثآ قلش و ك
 هدنو دن یدیا زول وا عفاو كقنا یدها رشک ون ك دتنشارف

 یسهداز هریشمهرب هلن افت مادے وب ضصاخ ه رکا دعا تافو

 ن دق د وقیلآ نیس هرکی اشا هلسوه قانعس یذلوا ثراو

 نانلوا تخوف« دنلا لل الد نکلا هلع احوال ذنار دق وب هرکص

 ینو ارا یر ودا ییا وو و
 3 ٤ 1 راد د ئدیا ز واست

 اده ایات الا دوخت سیل موح رلا كناداسهرف



 نم علوا س

 هجن وز نیغاخحس ناوط> اهلخلوا رادرسو تولوا مظعا رب زو

 هتس هاف هرک | ناخ دمج قاطع هرکص ینا شنا هیحبوت دات
 یک تولوا یر وخط اک ساق ناوطح هر نسا | تم نخ
 هلج يؤلف رفط رافکهلقم اه وا دادما نام ز یرادقم یآ

 :یدل وا قم هیا دنهش لیخ هلسپ ها تازخ نالوا روصح
 چد ییا بلا هنس اب اب ی دیا تکی ردابهپ دجله دتاع
 م ام ذا نوا 2اب ع هتک ادقعوب ی" ردعقا و

 لاو هنوغزتساو هدارغلب ینوتسا فک ا هیلاراشم ۰ كبر یلعهرق
 لعو یدبا رداهب یدبشت ام هرج و لع «دنمفن یدیارولوا

 لیضع قحاب یدیا دنمشلاد نازقال ىي اف نیم هدتفرعسو
 عوعس# ن اغ ال ید کیم زافانص مدآ:قوچ کۍ مآ نما
 هسج رک 1م ذل وا یلاو هدازفلب نوتا لی شب نوا ر دشلوا
 یدیا شلوا"یراط ید لندبت و لع ةعفذ کتاب هدشاموب
 یهلوا مق او كا بانح نیل وصح هلی عا تخ لاوما هتسرب
 زاتفرکهرافکم شادنرق هد هنس لواو ی دقیح دشو رخ كيب شغب
 هبخو مدرب و رسا قاشورغ كتبیزونوا نوا كلا شلقا
 د دنوعزتسا اعم هللا موق رخ ی دید ی درا قب هش ورغ كيب زوب
 فاول نوا هئا لات یدزاتا قوا هرافک هد ایل دنا زوضح

 جان ن دعبق هّلاراشم هللیلعا لاعت هوا هج ر ی دل وا دیهش
 رادرتسو زيزو مددقم ندهرصاخم نندي نکس ءدنس هبصق
 هکه رکص ی دنلوب شنکهنس هت اخ تولوا قوذأم نداسشاپ دج
 یکیازب ٥ دنودب و بواک هثو دب هدنوک کیا ۍدنلوا هرضاح هعلق
 نیس هبیاط دنا دیم قوا مقاوم دنبال ژاکت ولآ .هقیش"
 عضو + دنزاغوب هذاغ رازکن هرکصن دقدرق فا ةت ر ب وطاب
 لتق رفاکه جن ید ندرانا بوصاپ نب هییاط یراکدستیا



 س جا س

 سوسزظ دنت ایح لاح یساباب ی دنا یدمآرس كن ادایص. هلجج

 دنرحت *هکس كب نوا ود نارادزاب ف راض, هتنرپ نکیا یک

 نادن وب اونجا راس یدیا شم زاب هنس بساع ی اد

 ۱ -. هوا سايق

 قوج هراوتکس ۰ ارولنید ید كي ییغروت اب و كب لیغیراص

 ندم دآ كي هلبناپوسنم زوپ رکسی دب یدیاشلوا اولریم ناعز
 كلاهتم هکعا نیقآ هرافک اد لّصتمو ی دیا كلام هم دآ هداب ز

 نیسازف نال وا هدب رطااراد لدحرتس لوارتک | یدیا ول ودرب
 راذعلف هجا و یدنا هيلا راشم ندردنتا دایقن او تعاطا
 طبض هلغلوا مچ ءانث | بوو دا حق هلنا یدنوشوا یرا هقللن و
 كم الی دحوپب من امنا یی: راقب قارنا و قا
 نال وا ی بیلک لرافکرابد هدرصعلوا یکیییدلوا یدیدس.دس

 ب ودنا مابتعا ناوارف لامو توقا نشو راو كنسي ةعلق هرییښق

 هد وج هداضت | لوا نخ ,ی دا شع جارخا جد رعسا دخ ن

 هلییسح متوابص یربقف دبیعون پولوا قاسم هعوج نج و دپ
 ی دها نر نداراسا لواو کدتا شزاون هنول.ا هنغاح وق

 یتردقو توقو لمکمینیوبق ءرکص رد دمرطاخ ن الا یکیدنب
 رلکب ردلج و ی دن و | نعت هنب رفس م ید رد هدل اک

 , براش اف لاع واند لر فولوا یسکی
 هر لیست ی هبلاراشم ن:كب نالسزا

 ساباپ ر شا زاب هل لبنی رد ن دن اتار ما یا
 شلوا ید ناربمریم و !ولزی» نکیا هلیب هد ر دلچ هليا موحرع
 نو دب هسنپ هل رال وق یس باب هرکصن دم وح نع یساب اب یدیا
 ناوطح هدنن هنس یعف قنا او بو دیاوزرآ هت دجرم

ETاشا نانش هج وف تولوا روصح هداز ن هنوک شک  



 بسا 46. ےس

 سیصح لباق هکر دنو فا ند هبترلوا هیلع هرز و هخزکا
 هکر دابا لوا فیش مولنعم ىح د یب هلوا دادنعت و

 . قاب هنخ وب خوا: شل وا مولظم هدایشن امز قحا شال

 زدلکد لپا یکی تیدلوا نکمدادعت نکا وک ك سا كف دارا

 قفومهرلانغردق ون و شلکهکا رها ردقوب هدنلک اشاب نا دوقاللثم
 بلخ و ماش و یسا رحایصع "هرداننصم هنب و ردنشل وا

 لا نورقم كلداتعم داهج دازک او نالوا دین كلام زن اشو

 مظعتو مارک هلفلزاب بانج هراب دبنکهکشاشیذ ءمان ال وا

 دانآ تشهب دادغب و ناوو هدندخس مورنطرا؛هنیو .راروئلوا

 ریارج و ندعو نع و هدر دحرس روز رهش و هدنزافرط

 هنری مور و را وآ دن رانش با رطون شنوتو
 نالوا ادصا نوامه همان دتهع ندننشس نیط ال اض وتصخ

 لرلناوب و یزلکب یلح وقلامو لت اخر وتو وللاکمو لس وئروا

 زون رش یر ره و یرلتر دقو تعشو ؤو ئ را هللح تاورغ
 دوغا تویلقاسص لتكن رداهب وزار زوانصف ن دکن و کتو
 0 كفن رد تفیح نانه ئرات چاو تربغ یرلکد کحهدن ویامه

 لازعاژ دشمال دزفو یتارقا ارحا قال وا روکذم هدرلطعوب

 بو ذا وعو شلتف فرطرب نی هلن ول یی اصماشتراو ئسالب
 هسلوا لب وا ردشمروتوکش هزدلاف نیل دوجو ندلاع هصع
 چ وا ن داما نالوا هد اخ میلسلصع موحرم یدنقا یلاع
 نو دب رک 2د شنی ید ربقحوپ اداتتا اتکا هلتسزاب"یپ هتسک
 ۸۰ دیا دارا ليج اقرب انشعو اکرم ندنسا رخا یدحرمس

 حالصو دیلغ وا كناشان ىز ندناضمر لآ ".  كب شی و رد

 هدزراکشو دیصو ی دیا راکز ور ٌهناکنهللا ام و مرکو هللا

 ی



 چوس
 هدسولح نخ راز هلا« ی اشن: یهیلاراشم هلنمالوا هنسک قحا
 ر ولاق لاورعم ار وب, نح قا واررقم هپ هداز لالخ تلاش
 موح رح هداز لالح نامزدی وولا تماعز یول وا هقرفتمو
 هداشیا غك وونلوا تدافع دم لق غ كلي اشن دن. دق كاوا

 لب او دنا دارا ر لن اعل لیعتسم ربع ضعب ن ننفیدلتوا یر اهم
 یدزرب و باوج بوداممتن یرهوجو یزنخا هدقدنلوا لاوس
 اراکوا و اتسم لصتم هنن و یدلوا التیم هرصپ اقعض هزکص
 او هدفت وقیهاک و ید یس هن ا ضع لسهاقح + ی دا
 او دنا هبلغ تارنخ :کزولک دخ ولو اف ز دیک ناف

 شارترتسو توز دلاف ندنایادخو یدرولاق رولقس هد دشوکرب
 فق وت هغلوا لئاز یک هناتس نښو دوق هناکمزخآربان هعت کد
 یرهش صعل یادملوا لر هرکی ند هم حوله یدرار دا

 راسو رلید زات نابشن رب ولج با هظیلغم وتش هب ب: یک نیا
 ,Eb ذوقك ییهدلناشد ددزت الب اپاد یتا عضو تنایه ماکحا
 ر ےک خیل وات بولوا نوع ياد
 یسهدازرهاوخ كب هداز لالچ یادش خواج وع ا51 ی د
 كياک یدیا ی تبلد دنزرف كنا دجتا ریت یشضاق باح و

 پول وا ی ابتنهنپ رپ كکبازوربف وب نم له وا ن دارا
 یادلاق م؛دلیلچ بصتلوا نیکد هنت فو كممانش میل,ناطاسو
 رلبدید ute هلب وب هنقح هب اهز ءانیا ی هجؤلا سوبعر

ERSلب تا  
 رب %2 کو رر ری ن 0

 یا ¥ اک دک افاد ییاو رو دکل ادغ رود *
 ید دن اکی e اما:یدیغو ف افرغ هح رکا
 ارد هد رک طی یرایضءب نذآیما زمهابتهدنراف رشرزصع) ۰



 4 تم
 تیپ و ف رظرب هدق دنوایرادرتفد یلوط انا موقع نکیا ین ا

 ر ت... یدیشَیا جرد هریرب نچوا هل
 یم نالغوا یدنلهتسنب هب هتروا * ی ږده ی دلوا لبنس كراز هلال

 نلغوا كنب رب ن دنزلیکه ج اوخ هبیورپ , . یبلچ روغغلا دبع
 موج رج ىلج قادود ی دیا یتعم هزیت بولوا یضاقو, یدبا
 هدسولح ی دلرب و هروب نیلرادرفد هدارهش ه دقدنلوا لتف

 هلملط ی دنک ی عاج هبور ن.دنا بولوا یرارنفد یلوطانا

 لیلقرب اسو ۍس هعطافمرب رحو ییایسنحا كن هسورپ وی دارب و
 یهاسرب لو ذبم ن تیافو یاری هدب نم یاومانکو

 ی دلوا م دق تباث هدصتلوا هل وا ی دنا مدآ

 لیلج مظعا رب زو بولوا یرادرتفد زاوشمط الوا , ر یبلج مرح
 نکیا لکد یبولطم هلغلو ان دنت اپوسنم لیوط یاش اپ د

 ابلاغ بولوا بلاط هغاجس هرکص یدل وا,یرادرتفد ین اث قش
 ه.هلواو ,یدلوا یلاو هنخاس هلوک م لغلوا هع وق ند هلوک
 ززعم مرک لها هدنتاذ دج یدرب و یدل | هللا رطاخ یافص

 یدبا مرکم زبمرب مرتو
 اات نال وا هدنز اف سشیصعا) .

 قوم مرح نے كي نیطعصم نان هداز,لالج « دنوبامه سولج
 هلا هلیلج تمدنوا هجا وب عاطفنا یر ٌیقب هلذعل وب ین اطلس
 ه دین اج نایلسرصع یرا هجرت كرلناو یدیا لیعسلا بحاص

 5 : 9 ردشم ار ذک,
 فرصتم هن واه قاچ هاشداب ولتداهس , .قفوتلا كب زوررف

 مسا وید یبلچ یاب و ر ی دبا یب هبج اوخ میرج نابلع نکا
 نالوا یل وم للب لک هک هرکص یدار وک نم هلا یداز ردام

 هروب نخ تم دخ هدنرا:داجس ناسا يا رتافو لب ییضف



 "تم ۷ تس

 نییمازفد ة دع تو دنا تصا هتک ر لکا دام ؛تلطاو

 ایل نزا وسخ او یوم ر نا.دنچ هډو .یدلوا
 تو دنا لیصح قاتم یلکردق لن لا تولوا لصاو هتفارادنفد

 نادزاف۵ شاد هلعب .ی دلوا لاو هزاز نوط نا ن دنا
 یلنب وردو یدیا مذا اب ات ر یدسا رازق دنا دما وا تولوا

 ی دنا ذتسک را ید و عيونا برب

 سگی کیدل کو یتاب ا2ز . یبلج د زار هلال

 هرکضندقادلوا زادزفد هنو دبا یدیشلو امو وشن «دنغابوا
 و زقرار کن اشاب سر یدلوا هفرغتم هلا تماعز دخل كن زو

 نما ۆ راد ۇلار تەب اوت اش اب كهللا ه كيو دلوا مظعا

 قراک زور ههوو نامز هع قد زراو هزخآ تو دنا زازفا
 نوید جی سو و نکا نازو
 دن وا ناتشسحا اک یدرولک اوبذ ینارادفد مو برع

 هلک | ث افق لج شد ورد ه کد لکه اتسآ بولوا ال و

 زادرافد ه كنس ولج دانم ناطلش یدلوا زادزقد شات هم اب

 یدنا مد اراک یهر و زادشدرب لوقلاق داصو قل ها یدنالوا

 بولوا نسب هرک دت كناشاپ دجحا لوتقع . . یبلچ یم نالغوا
 ید کلی و اشا نم مشر ئالا شلوا لتا ةن اعز هجا كیدوب

 لا ماقتنا ناد اشاب دجنا ناک هلگمزر و هرخآ یفصن کل غدار

 ئدقراو هنا وند هدنترازو نامز"تناشام رم : مسز ید ر وا ره یا

 هشت اب | یوم رو دا راکاو

 تاکلانسر ونک ر دعولظمو رو خش یک, ىب دلؤا ظر زو

 ایل یآ ۍزادژاف دل واط ا۳ حا چ فدا که قدا

 ةا فضل وا ریل وا هل تل وام دآ سا روت شوخو ممنسهزب

 قش لذسو رادزفد شات یل دخ زاز هلال ین دنا مر کوز



 هسح اد

 هدایا تشهي دادغ و هاو و رجب بولوا کک هلا ناسا

 را 2 .یاللوا قوت دنا بولوا یو
 نو داف ی اشاپ دجابّرع
 ید رق بودا نارانک نخ نبدا نازیمریم هربآ رح روز

 ید لوا یرللوف سیربف بولوا نارمح رم قد هنسلاا

 2 ۱ رلي اوچو دیآ ر ابتکا

 ین تن 7 قطصم ید یرب یارفا كت و

 هلا وا لصاو هيا :غو لو بورک هک دولا نکا لد

uk aت  
 ردقوب قیا كنایها و ناربممم هډ هبنابعع هيلجنلود

 رد الوایکرت نیتغب دلوا ةع يدل وو

 ۳ (نایجمابشنونارادتفدرک درد) :

 ات تا همایون رام .یازفدلا یبلخ دارم

 لمس درب ندنراصح رعلا دیلک ی دنلوا اقنا هدنرب هنن هلم وب

 هک هم رخ هلکع | تم دخ هراد رفد ما ی یع ساتی ردیلعوآ

 یدل وا یرا درتف د بلج ه مف د یکیا» رکص تولوا لخاد

 هدعب یلوطانا ه رکص یدل اف ه دلبلج بصتم لوا لی نکس و
 :یزورو بش قوذ لهارب یدربو یدلا هجاوا پولوارادرتفدشاب

 تا وب قاادتفد نکیآ نارذک هلا ترشعو شبع

 ی دا ن,
 فول یدیاییغوا کشاقناباب محش . ۰ یبلج شزورد

 ,تعا رز م د هیرق نالا هی ان یس اب اب ی دیا ف رصتم

u 

 .ناخ ناهس ناطاس هاروفمو موج رس تولوا ل وخشم هتنازحو
  ,یاوطرا ۳ دن دا نارس هد راتعس ل وبا هلیسهناهب راکشو دیص

ء اش > داب ولتد ایس ی د ردپا زایضحا رضجب اعوپم
 هدورننک

 محم ہہ

i o Cait û 
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 ندیناف تلودو یراع ن دلطو غبط یدلوا ناور هتشهب یوش
 ه دکد تا تاف و ی دنا ما دآ یباح ینغیلکوکو تقونبا ییفتسم

 رلددکخ ناه رالی رهن باح لاها یدنلو یی ولا كني

 :E کر ھی درر و اکآ اک ےکر ه یی اعزو را نشو د

 ندنرلمدااما ید" اوا عقاو اا

 هکندنا هدنشاز وت وا یدنا راو یت س اےس یکم e وا سس
 ةيلع ىل افت هللا ةجر یدتا ین اف بدو

 یتیهرک دن هیاشاب سر رد هم وق ند سوط اش نج ادبع

 ندنا ی دلوایرادمفدر اغ دنلبا مو ر هرکص سان« دهب

 دسرو یغاصص هننورب هرکض تول وا زا د راف د"هرصم

 . فوضوم هلکعدنجاودع مراک الانیب هلغلوا نیشخو بلصتم

 هب ر دقل او ذ نارتمرم هل هدعاشم رورب ین دكلف هرکص یدنا

 مل اع عادو ندا بول وا یسکب راکبادا دغب نادنا تول وا
 "یدعا ی اف

 راوشبط ا قانعس ندقلیشاب یعاتسوب اشاندواد

 ی دیا م دآ تآرجو من بحاصرپ ی دل وا لاو هنتلالا

 نارعسرم هرکصندقدلوا لاو هراز ضعب  اشاب نسحسور
 یان نکل یدبا شنا حوزت نیرب ندنیطالس تولوا نامرق
 ید مدآرب بلاغ هناذ

 لو و هنخان هل ا ناطق ندورصا اقا دارح
 ثعان اب هنالخا نکن نیو یداوا نرمی دن هرکصفدقدلوب

 یدلوا قوت نکیآسخهدب لزع هلغلوا
 دس ولو شرق لصالا سوز یدو اشا رفعح ماد اخ

 یدیغ وب یبس اش هلیا بص ام لوا نکل بول وا نارتم مه
 همظعارزو نکا مدا دنولرب دوب "اش اب لع شواز د
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 تباغ یرلع! فلخ نکل ؛یدرر و نیسارسو ررک ها زارکت

 یلخ ی دبا راو یخ د لاح بیع ربو یدرول وا عقاو ردان

 صیهشت:نلغوا یهاک اضزف: ی دبا لوک تیاف «دصیقشت
 یدردیا قازاو رطاخ وید ندرب هن نکشلک نکیدلکافص بوی
 ندمرحر دند هبصق مان هحارب هدکسره ۰ اشاپ نینحروتوب

 هعوخ اش اپ دمج مظعا ر دص بوق هلا كل کشاح

 ماشنورضمو دادغب و ناو ی دیاشلوایسیکب رلکب هلبا باستا
 1 یدیا مدآ ل دعمرب عماج فرط بولوا یسکب رلکب
 یسنکب رلکیرصم هدنرصع ناخ نایلس ناطلس ., .اشابدوجم
 ندنز هقرفتمرصم هرکص یدبا یسیشاد یب هف ولع كن اشاب دواد
 قوفح باحکا شمردبا تواضصس بو رب دنالوط قلخو بولوا

 شمرولیق لسم هلکمربو یراهزک.ذن ند ین اعضا هکدلک

 ندنابولوا اولرتع هلته اش اپ یلع رعس مظعا ر دص هرکص
 ی هنسک را دل اعقوخ ندناو رولو لوصو هننکلیکب رلکب نع

 رریو ۍنید هلفعض هنوب د بااخصاور ول [نب ربا ام بو دیا لتق
 يانج هرزوا نون اق ی دلک هتتودرد بولوا لوزعم هک اتقو
 نالکوو ارزو هرکصن ددکد کن شک ةر یه انشد اب

 ندنا یدلزوک قیال.هنتلانا سصم ندنآو یدررووط ید
 ضرعت ههانکی ی ضعب :توبتسا كا یعانضوا یکیدتناهدنع ید
 رال وا صالخ ن دن رش قلخ بولب روا هللاا تفت .هلکعا
 اوج لعاش اب قطط مالال :اش اب یطاطم الاال نا اشا اه

 هریک اپ نخ د لواو ی دیا شا ج و زت ني زق كني ر وغ وصنق
 رل دو عی “رب یدبا شلک هدوحو هلا ر اینم ن ارمرف ن درتخا

 ه رکصن دق دل وا فرصتم هب ولا ضعب بوپ وق ناوجون
 نکیاهدلیلج بصنءلواو بولوا نارتعربم هبلج دعب هیر دقلاوذ
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 تلاش اب ولت یا هس ئ چای عا ن.بکو که یدک یانی وتو
 یسکیارلکب با مور هلو الال «دنرانوباب۵شولچب ءان آ

 وا م دل عبط درب f ی بسر و ترازو, هزکصا یدلوآ

 ار دا یدیآ بلاس یرارزو ضیو بلاع هتناذ ي
 زمرک د یرانآریمریم هاشم كرمصعوب ) ۰

RRRهد بوس میدم نادوف نالوآدیهش  

 بیولوا لخاد هنس«رمزیراباوب اع هاکرد ۍذبا غوا كذب
 یتسادکر لب دہ ونھ هلآ یاد اتما هلعر رولوا ریکذشاج ۳۳

 رول وا: ناد و قو نک را رخم ن ذا: ییماغآ یرهکب و

 لس هد ژشاب ول راف چوا ن دنو لام یاعو د.نالوا مارهنج
 ٹ ډا هش ااا 3 دتساع ود رانفک هدا زا ندنسنک دیول

 تان زا ن اک مزکرب E و عب باک یان هنت بنر

 كاب به ذم كارب ی اد نچ” ك ود بانګ ی یزاعغ
 ندیینخا هلیسلوا:لصامب هد.یبشط قا ىذا مادا تزعشح
 هدف جیا باكا نالوا هد رورپ هدنوراتس# :مرجوبد

 ۲ 7 .. : یدزاو یییغ هحودماوآ

 ان هرز مرح ردّضالایوتسوز اشاب لع قوص
 نداش انی نط مال ال یدساوا لخلاد هلا ما افترا

 هرکص یدلوا یکی رلکب هپ هب ر دنتلاوخ ندنا ی دی الال مدقم
 اریمرم ه دانآ تلج ماشو یصعو «داذفب و تلچو ن اعرق

 دالوا هلغلوا لام هعابضص وام افلکت یی هنا انا ی دا شلوا

 ندم طلا عاطق نصب ,رابشقبا بیقلت هليا: یقلنولیکب رخ
 دازآ رر ق نیع بودا جرت هراتمکپ هزات نابناوا ذخ | نادفواسو

 راببجاا هتنرع لس رخ رارونلوک هلعضو وب قانو یدر دیا
 هنر رن نیا د طیف اذل ج کچی اوراد نمار ووا
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 آمد آ لات هددوخ و ن طرف زور تر

 نو خا ETE مر رام الا یو
 باوتشل ال  یربو روتا هتسخ هدنوکر ةا ناتا

 واچ کک هست روت ژنا خور ملت ندرب رب ل قر هشوخوق

 تل ؤا لجن بس زا لاک ائ 7 رشنالوا عقاو هرهوشو
 طول وقاوط وغ لد تشب “ اشا طضح رق الال

 نادع رکا زد زاهر داب ی رو اد هل
 یان نوع ارش هد هاذ داش کس فوق دانا رک
 ول درکض رخ اتت نص ءب شاب ڑیکتشای هم

 هدعکعخ ر هذازهش الا هک هنوقو و داوا ال ههاشداب

 قوج نوا قلا لصاو طاس عراش الب یت نو اشعه
 ناب رو با بب لوا یاد یتیدنکو زدن رییدتو رکھ

 قادام ةا وف مورح نب زانا نكر ولت رقم وا
 كت ںیکک اشا متسرااعآ دنا ئن ليضمن ردنعنود

 هی ek زدنکچ یج ه عن ق وج هل وا "یتس ودع دلا

 ن لهش ادن :نکنآ شغل وا در طه لابا راش مط هاک هنخاعس

 نادنا لورا ن دنا بوط رب و ناو تلانا هلتبه ولع تااتشسلاع

 بلوار زو ندا بولوا نارهرتق هنلاش لنکس ن دنا بلخخ

 دن اتن 2 شاد ركض راد خلق زاد رس هتف قازاق و

 ندزادرتسرب نلاتمشروکییدبالدنوت ش اك5 بول وا وادم
 وار ندرت نما لاقت قلا القا در و امار

 وزب و توغ هلا اب لدحر د اشات نیا سن توت الال

 ی دبا سلول و غا تخ ها علوا یا هاب
 شنقا تب ورم ,een او هه 0
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 سو س
 هلع یلاعت هللا هجر ی دلوا یورخا نداعسلصاوو یویند
 ندمرح ی دا لصالا یداورخ اشاب هلاس نادوق رب زو

 نادوق هلا یاس یلوبیلک هرکص بوقیچ هليا قلیشاب یج وپق
 نئاونع تلیکب رلکب و قلنادوق هدنن ام كرلنوب و ئدلوا

 تاغو ی دسلاق «دلیلج بصنم لوا لیپ قلا نوا ماتو ی دلوب
 یدنلو ه دن احوتفو هدرازع قوج یدبا مدآ رداهب ولروغوا

 هب رج یکل ابو ردس هرب رج زف اس یرب ن دنناحوتف هل ج

 نانب هرکص ی دردن ویس نکلب لا قرق ه دنکف نی هرب نج

 لوا و یدتا ج وزت ین اطلس ناخرهوک ندن اخ لس ناطلس
 لصا دوصتم یدل رپ دیار دصت هیاش اپ دج | هی بیس
 مدقت یر دقم لج | نکل و ی دبا هیاپ دقت هغلمطعارپ زو

 یدنکی دنفا یلامراشمک دامان هدین اخ دا ممرض ج بو دنا

 هم وکیج هد هلیلج صائم لب ردقوب هکر دیا لقن نامل

 هجنو رانعا لیصفت نیفیدلوا عقاو تسایس صاصف هقب رحرپ
 زلشمروس وید مدص روک تخارو باوخ نكس لوارلنوک
 رس هلبا نافرع لها اسنادو ل وغشم ها ی دنکرب هب وش
 راشعا تل ود بحاصرپ لوقتم یکاسما ایف لوبج کو لسو
 دا نیل قجوق ن دمت مرح | شاپ دو لازاږازو
 لصاو هن رلکلیکب رلکب یلوطاناو بلحو نو دب هرکص بوقیچ
 لی مور ن دیه اش داپ تانپ هدعب, شا لیصخ ناش هلغلوا
 ترازو هلک جو زت یس هفلخم كن شاپ نسح یدیکیپ رلکب
 موح نح: نطصم ناطلس یدلوا لصاو ید هنب هر
 بناح بولوب اهر ن دن ادالج هه دنم درد هدارهش ه دلت

 م دی رکنشک ب وسشپ را. موف مع نکیا نان رک هپ یهاش داب
 لوا هلبا ببس لوا بولا هنتلا بوقیب هلغل وا ناولهپ ریطد ی

 بس 6۳ تس
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 ولت داعس ردشم وا لیصفت یرو دقم ل ذب هدنسافخ | یتوف

 ماقم هن هرکصن دنرلاوص و هن وب ام یودرا كهاشد اب

 بشو زور هکیدلوب ماکعساو رارقتسا هلهجو رب «دنرادص
 ذیاذل و تب اعرو یرل رظاخ یافص ی دبنکهاشداب ولت د اعس

 تنطاس هیلکلاب بورتسوک لایغتشا و تبغر هبش را هیویند

 داد اعطق « دن رلش رش نامز ی دیا ض وقم هرااد نکی روص

 یدلوا ینانع و ضرا عم درفر ند هدب رف دارفا هنب راشه دو

 کب و دا تکرح هل ا قاصداو لدع لاک ج د رابدنک

 نبیعرب یخ د یسادعایربغ ن دنکیدکچ ورابا نتاقلعتمو اب رقا
 ان امزو اتاذ را هنسک یکىدروتک ورا هنو ی دلوب لو هّسیع

 ی دنا ررقم یرلفارنعا ید هن رلک دنا قدال

 و تب لصالا ی دوارا اشاب دجا یارب زو

 یوسف ندبن اخ نال مزن مرح یدبا تلود بحاص

 یبا م ور هرکصیاغا یرهکی هدیعب بوعیج هلبا قلیشا
 هام و رقم كن اشاپ سر مسظع اار ز و بول وا یسکب رلکب
 ینا راک ر شود مان ناطلس هشاع نالک هدوح و ن دن اطلس

 هنلبا مور هصفدرب و یدناشلوا نارقا دوس هلکعا جوزت

 قحهثلوا داب هرکصندب دنکن کلو یدبا شل ر دنوکرادرم»

 هلئسس تلشکر سرب اعو همطءار دص و .ی دم روک.تم.دخرب

 بولبرپدتبا سالچا هنماعم ین ان رپ زو بوئلوا میدعت اشاپ هلا
 جاقرب هلکمامر و اضر هدوعق م د تماقم ثلاث رب زو یسیدنک
 مظعا ریز و هدیناخ دا رم رصع هرکص یدلوا لو رعم نوک

 اعطق یدلبا تکرح هلبا ف ابصناو لدع ل اکو بولوا
 یدمرپو بولآ اشنرا اقلطءو یدمرکهناق هلل ع كهاک یب
 تنع كرت هديا یل ا بولوا لما هتشریس عطاق لجا نزهراما
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 اثم ن و ا صو الع ع هلج ناب هلوا شل وامسع

 اوکعیردی و لو سمین انحنا اشسا نان راو ید! ارفو

 یدنا یم هدنراب رب ه دجاتحا تقو

 یراشاق هداشک ی لا ول ران یصابولب و هتروا ۰ یراف رش هیلخ
 ه دئناسل وللاقفص لا موق كراتام هب وزاص یرزوک الا لوک هبا
 یان یکیدکح ام رف توقو تشکم «دتسوزانو ت نیو تاک

 ندرکوزازد فسا فضصنو ی دلا اف ندککج + رلناولهب

 رهامعاش مکت بی و بیهع « دنشافو زارفرس و هنوک

 (میظن) زررویب ه دنرافصوتو فی رعت كب ې موح لح
 نامهرزکب هب ی دنک ا کو نن + ناد بحاص هجا ھاز

 بیج یکی رنطخ یشتج * بیهع یک ىلع نیع یشقراب
 یرکلنکتا کر دکر ن دنسا عش كلرصعل وا ید یوو

 (تس) رد هدنعصو

 × كلف سوق میکت قوی رکج ناب اتیلا
 *# كعد یا تی ی رک ۱

 دلاو هکناخ داره نالطس ناکدارهش رکدرد

 قتافع نوبامه تخ هاب راغب رش مو دقو فلخ رخ هت لادجام
 ناطاس هدازهشو یطصم ناطاس هدا رهشو ر دشلو قرش

 هک ه دا زا هدازهش د رق یا و نايل ناطاسو نام

 نت ولج نیخران وب و ر شما وا طض ی ةف رش یاش
 لر هج وم ینا نوراو نوناف هدناخ داره

 زلتشعا یا تتظاشس
 (زد هدنرک ذماظع ءارزو نالوا .دنرفن رش نامز)

 هدناخ ناعسءارزو ارزو لت وطیاشاب دم لیلح یظعا دشا

 روفغم هاشدا ه دیک راوتکسو و دشا قس یاوحا لیصفت



E HOES 

  (ملج هاشداب و رک ن اطلس تنطلس رک ذ رد )
 .  (ماونم ةن | لعجو ءارث باطیلس ناطلسهب یتعا)

 ضسولح ه النس هتسزوفط ییرکت زو زوعط یرلتداعتنأب تدالو

 ند هدنوک ىج زوقط كنلوالاعمز ترد شع زوب زوفطیران واه

 نامز هکی دنا رک هاش داب رب و ےلسو ےلحرب روقغمو م وح مھ
 رادع رومرب و یدّعج وکه دن رفآ دارفا ندرلدنک هدنرلتنطلس

 رلنآ بشو زورو لام هامدن نالوا ندلد باب زا اعاد یدمتبا

 بحاصرپ ن دلد باحصایتعب یدیالباق هتبحو تسناوم هللا
 صخا عاش هدا ز ندیمرک صاختو مان بحاص ندارعشو لد
 ید رادنکو یدیا زا ند را هدا هش ر اسیس هن اتسا هلا

 رولوا عقاو كعد رعش نوچ | یراف رش عبط شیامزآ یھ اک
 زاس نحت داتسا هنر و زاوآ شوخ و نالا شوخ و ی دنا

 نمزالم یر هن اه اش سلم اکاد زاو رونط و شک داوعو

 نالوب راهتشا هلفلراک نیربش و یوکهلرب و یدیارار دا
 نرش و ف اطا هک هر عیادب هنر یاثعا ردیح شاقن

 القت ناج نارک ن دا عاتسا و رر دلوک,ییاتوم یرلقل راک
 ز هرو لعصع ل داعم هرلنوب ج د رردل وا هلوکه لوک

 روبحرپ و رورسم هلا رورسو طاش اماد نیراف رش سلحم
 ترشعو شبع بابسا نرب و لا هرلنوب هلحاب و یدیا زر دنا
 ید هدیشجو ج هکرداکد مولعع تبعصو قو ذ مزاولو



 و۳ تب

e eتی  

 یسیدنکو یدراقیج بوروس یب هم ردرآ هرزوا داقتعا ن
 كرلنا كعد یوحم ید ساق شب نرو

 كنیدنکن د هرکص ر دن ابع ند اسیلک جب هجوم ی اسل

 ردوب لارق یخکدا هلاض موق لوا هکلارق ر وتب یلغوا یرق
 انب لوا وید اسلک یرببکعماج نالوا هدنس هلق جا كنب وص

 بو دبا جورخ هت رزوا كنوب یعوق راح رکض ردشعا
 نقد هدنا تول وا دف ہک دف ج وا راد وا ن رازوک

 ن دن امزلوا ردیدو دح هپ رجه هن ا تد ایلاح یدنلوا

 یدبا شمک لب زوتتلا



 حس علت بت

 اش یئطعرسط وا راد نالوا راساح ه ری خدا

 هل وا یاع>ا ناو هی عنک سال رقر ہک ددا

 ی دچا فول ناعم یاراتسا لی رغ راس اخ ژوب رمو
 هی راناب ز منهج نئیبخ ن اج نیدمع قوچ «رکصن دلارقو
 ی دلوا راساح نیدیب رب هدنمان نادرا هجشدرا كناو یدتیاملست

 هبجارت اربز یدردقی یدنک ن راقم هدصق یربکسسلواو

 سج و یدیازاشلوار دا ض رعت هنکلم راساج یعوق
 اغاو ی دیا راوتسا و رارقرب لتپ ج وا یمرکی قنا ر وہ نھ
 ردن انان ناالایلا یرات ۲

 ۱ مکی سین اب ید كنار دس و یکتا عالسق مظعا ةکنودیو

 لطات رب هدنمان هلن ندنتکلم هینس هسر داروطخ هرطاخ يکيدا

 راسو هن اتسکنرف بیدو هتک هیجارت اموع بو دنا روهظ

 ناتقیشهدنرب نو دب یدلبا السا هنن ادلب و عالق كنهرفک
 یارسرب تونکب نلبصوا یداراو شو راو مظعرب ه دنمأن هب رب

 قوچو یدنکهکلام بی رخت هنب یسیدنکو یدوقیلآ یرفاک
 هثعان یسادنرق هعطع هسعلق لوا ی دلک نوح" ی دنلک ازال
 للا یدنکیتشادنرق لاسا ی یدل نیفیدسل وا تف اضا

 ناقندننرو ههک رب ویدندنا كللاراد یو دب و یدتلا لتف

 لب ترد ئر کب زوب ی دری و همیح كلام ننیبخ ناج هلکلک
 هقشاب یرب هو ی دليا كرت لغوا شّقلاو ی دنا شم روس رع
 . . ی دنلواریهطت نادنراتبخ دوج و ام هلککچی یو

 هسک ییستناب ید .كنا رد ریلصا نطو هک ع ولد یوحم اما

 نونا بن یا نازم وو نوچ
 لارق ادتبا هنم وق راح هرکص ی دناږلت وب ن دنا ناکسا ه دنا

DEERE SEPARA O 



 بس ۳9 ےس

 هاش داپ ولټدابعس یمص نالوا هلا طوری وپ و هلسهس ووپ

 یاعص نردل دو ناح یسارزوویسالکوو نا ملس ناطلس

 یکسج هل دزوا نورې دنیا واو رلیدلبآ لوبق هلبا طاخب

 رلتدز دنوکن دمج نامز فوج و رایدیا هدنکر ات تارا نوک,
 رایی با حف ریت اتم لج یی هرومم "رپ رطواو
 هیات لس دلم کن نی بجز
 تیا بز( ی جنب وار یک دو. لہ ملت ی

 هر ول نع هعلق ه دقاس نامز جاراخ ن د واچ کن ہښپ رو دمو

 ر دیمظعا ؛لرابهنا نالوا ه دضرا هج و که نوط رهن هدنب رق
 یھت نالا شعا زاو میافع سچ رب هلبا ابن رکراک هدنرزوآ
 ندنبافس ابرار درهاظ یرااپ لیف مدل اج یل مت كن هنوظ

 مقاو كسی ترشعو شبع هکلاب «دنرزوا توشن اب یرایض#ب
 ر دا ان رلوک یروک نه سست هبسلوا هلی وا شعا زواوآ

 رظ اخ كلت هنسک ند ود با را نال فا زظات هلیزاوک ت ریع
 کشم زان ه.دن راع نق حرات هرفک هس ر لارو راف سکب

 هد هئس رب زوب هرکصت دم السلا, فیلع یشع تربهح تذالو
 بیوقلاق هلی ارکسسع غلبه رانماج نالوا هدندات نابارط هتکلماپ اب غ و

 دنب راتکلم نایغب و قالفاو سورکنا و,هبشسوب و لبا موزو

 نا هتک زیر اد کم هی طی فک
 ی دنیا روهقمو یدلک هی رزوا:نبم زا دا مکح ,لارفرب ه دنحان
 نکلو رایدتیا مصهرزوا كمرب ولامرادقفررب لاسب لاس تبقاع

 راارکب هنب رزوا هلکبع | ع وجر ن دیبصص لاض لارق روکذم

 ی دلوب رفظ هب یدنک و دنکلم هنب و یدلکږاس اچن نابارط
 لتق ی دنک هلرلا, ی دننک نا دنراع هلسغلاع لاحم ی ال ارق شپ



 سا وا

 وداص یرافرش ن امرف هغلوا عج هنا یخ د یمه رب و
 "كمر دنوکه تنکلمراحمو هنن رزوآ هک هکر دون نيمو ردشلوا

 نوچ ندشهدنآ دارم كمردتا هبنشاسوا ننلا تكتکلم لواو

 نوعضعو :یدنلوا لصاو هل انیلس# راس اح توتکموب

 نایئسرخ هل مچ اددرت الب یدنلاوا لنصااح ع الطا هب وتکم

 نور هبنیژزب نی ولفود هلواسجنزکا نمد رکآ تنموق
 رلیدتیا زل هرواشم قوج هدصوصخو و ی دردتا عج نوجا

 هنت رلهدیاهسراردآ هره هکرادزب و رارق هرزوا مس دن تقاعو
 عج وز الآ لا یتاکوک ك اقترح هاتیلاع اقش د اب ولتداعس
 نیست یعلتا یکلا هن اشبلاع ةن اتسا هللارببدنوت را هنا حالصو

 ` یک یربو ی دنا ی وسا ےک نک ندرابخم کار نادا

 قت اوا شوک نوتلا قوسح ئدنا مذآ زاد ماتر ندنر وللود

 لزا راسب لام ند د وقنو راک دا و ف شمال ر وک ق وح و
 راک هست الک و و هتسارز وو ههاشداب ولتداعس و رلیدراو

 نالوا ا نا نایلس ناطاس موخ مع یسانان تیقاغو رلیدکح

 راع كس زوتوا هنس رهب نکد هلن نکس هرزوا طورشو دوهع

 لادزا و رادتنا ضار هفلوا ملص هل بط رش كلرب و توتا

 لدرا هلتجج بولاق هرزوا مصوب د نوم دنژ شوناب یک اح
 ید ظرتشرب را دا دهن هرز وا كل تنامز هحل لا یموق
 یا نوت یدلوا دة مصوب ییعل هدشحو هکندناوت

 قرص قوا ةد وام ةف زو كشف ره نادفرظ

 رلیدشل دهعآهکمااعا زو اان هی هدانز هللا تصرفرب تولوا
 هلت دفا رط کیا دخت نمی و دنا دنقع هتل و هد مانو

 كف راع ییا ت ویک ج زاب وط و زرکسنعو بویلشبا ز هنچ
 ر هل وا هد اعد هرزوا تعالتس و نا هش زاه اش د اب قلخ



 س س

 مان قروبوقنارب لارق دنانیدرف هدنیحوب  یدیاراشم ر دن وک
 بو دیا دهع لو ینایلوسم یلغ واو ئدنا «دنرهش دیگ
 یراک كنموق نایتسرخ هلج ی دیا هرزوا كمرپ دیک ی هنوروق
 ولتداعسو یدلک مهاربا نار نکبآ دوجوم « دنیعلوا
 اءا .یدسلا ےلس هلارق دن انندرف نیس همان دهع كھاشداب

 یدنکالصا یدنا مدآ روقو و نیکسرب میهاربا ناجرتروبح
 ها هن هاش دایالا ی دم وسزوس یرغ ندنزوس كنه اش داب
 یدتکب ور دشکرب یکی رکی حصویدتیا ادا تل انور ی دعا
 هاشداب هتشا یدینکی یراکب و یرلکسره كن هم روب نحو
 . رایدید ردیسحلیا یس هنوغ كنیم ز یور

 (هدناخ میلسرصع هرکصن دنهفراوتکس)
 (راشهزاب هيو یحص نالوا دقعنم)

 ندر ات یتدالو كم السلا هيلع یسع ترمسضح
 ی دیا هرکص لنس وپ ن دنکف راوتکس ه دنسهس ۷
 یاغوطو هشاقو هرک | هلبا قاغا یرافکل دراو,یزکسع فر
 ی دبا رااکحد ناخ ن درا شح و ت راغ لصتم نیتسحاوت
 شوند لغ وا كلارق شوناب نالوایسهکد كکرت یک اج لدراو
 هعلق ر دق نوا و قونرو و رادرق ند نکل لارق نوم دبر
 شمربدتبا قاحلا هنتموکح لدرا تیل وا جد هلسدح اون د
 هسلغ هننکلم لارق هلا تیلک یرکسع لد راو مالتسا لها
 ءارهارت اس نک | ناس اچ رکاا هدصوصخ و و ی دیا شل اح
 ءلراساح هدانئا لوا ی دیارلشلاق ۰ دنربحو لاععنا هدابز رافک
 یسعلبا نالوا هدنس هن اتسآ ناخ میلس ناطلس ییهاشداب كرت
 رکسع رک ها اپ ولتد اعب کبک نوتکم ند یض رط
 سلوا عجب هب یهاش داب فن اتسآ یس هبح و رد دیک وات

 بس ۵6 بص



 هسب 6و حس

 FO هن اتسا كهاشداب ولنداعس هنسرهو هل وا عص ور

 هدنو دب هکیس هد وپ و لډزاو . هلی ر دنوک دقن نوتلا لوکسم ك
 نوم دی ز,شوناب نلغوا كلارف شوناب یم هدناشن كهاشداب
 نم کلهر دقجتم هاش جاب ولتداعصنب ی دن زا یدا

 لدرا و, هیا عضو ملص ف الخ بو دنا تیاعز یکی کرک
 رانوپ هکشالب رویغلمو شولقم یار وطاب ندنراک كنسا رها

 ولتدابعس و هل ارق روک ذم نکیا فرصتم هنو دب لارق شوناب

 بولوا درج لارق سونا هم ی دناراش ء۱: تعاطا ههاتشداب

 اکا هلغلاق ریت خص نوم دیز شو ناب روک ذم لماذا لخوا

 دن ان درفو اراش یچ ن دتعاطا ههاشداپ ولتداعسو ن دنعجآ ےہ

 ا یاب ربا خب رت
 ه دنرافارطا هزک او ه دنتسیاغوطو رامتصو هدل درا یراتکامو

 كهاشداب ولتداعسرک او یرکسع كنیلغوا لارقرک | هلغلوا عقاو

 هک لب وش یدراردی | تراغو یس یرلنوب لصتم یرللوق دحرس

 لخاد ومصیج ران و یدناراشهرتدشلع هکعابارخ هیلکلاب

 یدبا شخلوا دهعت قماتعل وا,ضرعت هنبکتلع لرلو تولوا

 ن دض رط م السا رک | قمالوا بلط وکریو لصا رب نداناعرو

 بویم نکا هتج نکر هو ی دبا شفلوا طرا ن دننناج هم رکا

 ملص نیکد هلی < نکس بویملکچ رکسج هتک نالوا با هلارقو

 رهلوا در وضح و شیاسا هلن فرطکیا بوئلوا.حالصو

 لف كب دزوتوا ندندب یرایچلنا .دقعم كلارق هبسرهب نجا
 شعلوا طرشو دهع هغ وا ےلس هب ییهاش دان دناتسا نونلا

 راشمزاب ا هليا رع تناسل هاشداب ولتداعس یب همان دهع وند ی كیا

 لار هلا نوبامه همانوب ی هتسک مان مهاربا ناجرت و ید

 نوجا ih د هع بوش وق هن راسلا



 ها قوس

 کی دلیا حف نت لواو یتدتیا ماع لتقل
 ږو نحو ردك که سلوا زکب۔راند ابلاغ ر دفن هدناد قادیان

 یدتنا صب رکصن دلب لیدی .و ید فلنا نتمز الم: یس اسا

 هلو یراحتو ې هک همصورو ئدنا دعقعتم مص هلن کسو
 اضر هتل ةنسولت [نیدوا :قسخا ولیدسآ:لخاد هل کد نوو
 يدنا تیر ابص نکو ا دارس هش نزوآ ةلراتاو یاففاو و
 رول نع هلا اتاده و سیف قو ال هراه اتش دا رکصلدن ؤو

 ,یلغواو شلوا لارق اما ید ر دنزکهلارق :یادولقاهن زاب ییسلنا

 نکراخ ندکنج هلا نایلس ناسطاس هداهم هکلارق شال
 هدنن امز كلا یچلیا یدبا نش رک هنن زر ی نا شک ول ودم

 مز اغ ه نقش هاتشدان مجلس اس ناانطالت هدعن .نیدل وا: لاد دیو د

 ناطلسلغواو یدلوانوهعطع یکی تیدقیخ ندلوبناتتا نکا

 یاهنل وا هاش دان هنر نایلس

 زا قاب هجي وب , ییص نالوا هلا ناخ ناقته ناظاتن خلع

 ۱524 هنس ندنخ ران قد الو كن الساادیلغ رشق خر زیان

 كن هسیحا او ةولصلا لضفا هيلع هب وبن ترعه هک ةدنظرات

 لارق دنانیدرف یلارق هم رولوا ئههن ترد یا زوب زوقط
 هلن راّیرتضحن نارفغلاو هجا هيلع ناخب نایلسناطلنس ولدا
 هلی نآده هن اکولم هدروب نع خیرات بوشدیا داغ خالتضو مص

 نکس یعلبازود مو یدزدنوک هنّتداعس و ها

entذا قوق هدناسلواو یدتا اجر مص ج تاو لاق  

 یضار دمص هیچ وک هرکصت دلی کسو یدکی تقشعو تج
 دنانسدرف هکمادام هکیدنلوا مص هللا طرتشو دهغو وا ی

 یال ن دیه اے ةد افن اخ دنا تب اکو ص لار



 — وج

 ند ور یتچس هکیس هسعلق نی روس نوجا با لص ن ذشاب کی

 ره اه عاش یکتا رد هبارخ ةعلقرپ عقاو ه دنسلا !هنوط. یغاتتا ۾

 بوکس رد ما شموخ رخ كي ین

 .(ِتب» ,  ردشعد ءایا هبهغلقلو ام دنددص

 تینا هند یفشج یکم .* تیا نازبو نیس هعلقنب روس :
 یکم اناا الزاب یادوبف ك ةر ول نم .هفلق نمد رادسءد ۰

 دبابا ن اطا هکدزاو هلوپ اتنا «دلحو .یدزدنوکهتاسسر

 غابزهیلیص# یاب تنطلسو غارف ندی اف تالمووب موج رم
 یان ناطاس هدازهش یدالوارک او :یدا راس ازابشخا

 یدیا شعا كج هدا قالب اهشرباو شا .دبهغ لو
 بو دنا جورح ناخ ےلس ناطاسلغوا رکج كح وک نکلو

 یدیا شا سولج ەن زالید راند و شاک هن رزوا"یتسانات"

 شاپ ت اخو بو دنا ریست ید یاد زیا ناتتطاسیسااب و

 ی دئوا ضرع هب ی دنکیکیدلک رو نره ربا نوح ی دنا ۱

 مهر ف پاوح اکا: هیللو رارقتسا ی رعا تنطاتم هکمادام

 نوسروک نولوا جم هب زا اوحاو نوسروتوا:«دلوبت اتسا نامه

 ناتبطلس یشادنرق نیدمک نام زق وچ یایدنتیا نامرف وند:
 هل ,هلیاقب رط ررب یدوقروف ناابطلستیشادنرق زکیدو ی دجنا

 تنطاسو ,یدروتب نیرلشیا هلساست او دالوا هل جن و :یدروتک "

 ی دمرپ و باوج هب یحنبا روب نح.هنب ؛ئ دل وا لقتسم «دنرعا

 بورپدلاق| ی رکسخ مظعو یدلبا ما وید لک هرفس هبا مت وا
 ی اطلس ناشلا مظعیکیا ہد رفسلو او  یدلک هز: ںزوا رم:

 نو دولان هدنساننا كن ن رب بودا رهق یاشیذهاشداب عی ۰
 یبلح و ماشویصمو ی دنتا بولصم هدرصع بوروتکه لاد

 یدک ًارچنعی نموق هقوا همامق "ی دلبا حق هل اب وسنم هل

- a 
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 ه دنراف رمش نام ز كن اشیذ هاش دان ره نال وا مها ن

 م زال یی الوا دقعتم هلسهج ون یرومآ حالصو ص نالوا
 د ونشو !تفک اعط هدنداو لواو :دودنس قاتل وا کک

 لواو مدرپ و باوحب هل وب هج رکا جاع دبع وب نششماعا
 ج اقرب ندنفلس رک دنلوب مد رټد هلوا ر دغ مالکوب هعصقت
 . دنرب نکل ےشمل وا ییچ هش وخ نکیآ لک د مدح كاضاف
 قمزان ندارن زا شم ر وکه نو شموقؤا مالکر هن قلعتم مص
 قلوا لاحررهب نکلو مادید مثعا دس ییابلوا هل الوا نکم

 یا راق سس نام رف رارکتود دیک ت انا لوک

 یوورضلاب سپ هلعم ام اب مالشا نیخر وم ههل وب ارو دص
 رضع كهاشداب جاوا وشا و مدریدتنا عین نی راخم نات هرفک
 هچنزتو مدر دلوب نی راقدزا هل وب نزار وفا نالوا ه دنران وبا
 اذهوهو مدزوک بسانم یتسءو العو لعن هزم ەعو بودا

 نيلي ون مص نال وا هل راترمضح ل وا ن اخ ملس ناتطلس
 ته با م وح نع ناخ دی زاب ن اطالس هکناام روا هکر اشم زات

 بول وا عج یرکسعا نام س قوچ «دندحرس هتسو ی دنا راو
 ی دا قاب تاورخ قوش مرت رای دلک ترا یتتکلمتاورخ

 لواو یذتیا عجن نی رکسع نایرخ باوا هاک آ ندنوب
 هنتکلم تاورخ مالسا رکسع نوح یدربدتا كرد هد دحرس

 دنن رهن هواس ی وص هنواو رلدروا دن رزوارلب دل وا لخاد

 یوق نایئسرحو رابدتا شا یعوا ه دل ینیدلوا "لخاد

 یدلوا تجر لصا و نالسم قو دنیلواو . یدل وا بلاغ
 ه دجاهم هکیدنا شوبالا ثید ال و یارق زا « دنا اواو
 یادی یساباب كلارق شوبال ن دیا كنج هلبا ناخ ناي ناطلس
 هسشوب نوچ كم دشکرب یم یی نوا صوصخوب سپ
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 ` بتکمو هسر دم و ئارس نابراک باب یکیا عقاو هداب رد پل

 تل نم یلاعمو تبتر اع هاشداپ لوا يارس E عماجو

 اب را رتش نامرف ی دنکیس هل ج بولوا بوس ن دنت اربخ

 اش هلکلرب و ندنرلیلاع تناح یرامزاولو فراصمرک او

 زا د اورا دج قا اتو ایت اسر دوا
 یدنل وآ افتکا هلبا رادقمو هلغلوا

 نیش یش یشاط وای | كهللا در هدب رش س دقو
 تا نوشت ا ا دامو شقتم یشاطو
 هرات انسخ هعص هکردربتمرتارب یعیدلوا نیج هناخراکن
 ردشلوا عقاو رركمربغ هح ول رس

 (تاذو كس زراوکرزب رذب هلارارق خزود راقک)

 (رصع كنب رادحا دلو هدعب و كن زرادقولاع)
 زده درک د یجالصو ص نالوا ه دنران وام *)

 زنگ هرزو رقفا دبعوب هک هلوا یھنلا لوا فیر مولعم
 هعوجج زتباو ناشی رپ و ماظتنایب یک لاح ی دنک هعاضبلا لیلق
 نایلس ناطاس تاح وتفو تاوزغ هدطو مان قارواو وید

 ناتطاس هژروفغمو موحرم بو دنا زتف د رس یم وحرم ناخ
 هار كلاس یراترضح نارغغلاو ةجرلا هيلع عبار ناخ داره

 هدناوآ یراق داوا قفوم هیاسآ تشهب دادب حشو ارغ
 ءاربک لکأو نارود ءارزو لقعا نالوا ےک ترادص مام ا

 ولتداعس رب د نوط سرا رک ر مو رمظنال ؛ینائرب زو ناواو رصع
 ردي رار كب هک نالا یراترضح ءاشباک هلابقا ماد اشاب یسوم

 ا اخ ت را دلواو طوسم هاا نو دب یرللابقا هبآس
 ادها یتاتکه ج ور ر دط و رم هتحارو نما هدنراتلادع

 هکلب مززا هدخق رات هکرلپ درویپ هریقحوپ ن وکرب مدیا شا
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 هقاضم ر دل وا هل وا فرم هبارخ .نکلو شا ارچا

 هب رگ رب نل لب رب دا دن رزوا ی ۳۸ ینوک هق عرب هک ی درولیکچ

 نيغ ترد حوا ید و دن # رابدلآ هنوتلارپ وص

 صالخ نادجاتخا یبا ج ہلکا ار جاو قالا بوت اق

 , رایدتنا
 بهاذم هد همر 3 ۳ دوو رد دعا را سرادم اس در

 دعاوقو زاید تاب ی ياع ترد نوح ا یلجا هد را

 كرانو و رایدتنآ نعل دعم رر و هلطمشب نوا هجن ولببا مور .

 ترض مولا ماو رولوا لضاو تب 2 یر دیم هفیطو

 در ترضح 2 در :احداعس اهنعیلاعنهللای طر لنهصدخ

 نیش ءدنا نلاع ییا ر دال وا راسو اهنع یلابعت للا یر

 ه دعا ی دبا وا لجن و و ص هن اخ داعسلوا ردرانمروم

 ةبقرب هنززوآ بو دارو هنب روففم هاشداپ .هلغل وا بار <

 نیکد هرصع > وک دمج نالا یدعش رابدږدتیا ان بم

 نون با سس ۳

 دهعلا درک زا عرب نوجا ,ددوحرح ناطلس یکسان هو ۱

 ءا ارقف بولیرپ ی هیلاع تراعرب ی د هد.هرونم هشادمو,

 یخد هی رهش هنرداو زروتاوا تفایض نوکره هشیدمو هک,

 تایحا ارقف هلبسارجا رل همش هک بورونکر وص لاثم توکو

 ر دلک د یلاخ نکا لصاع هزادبا ی یی رورسو هزات
 فیش جارو یک هدنس هبصق یس روک اش اب نطصمو

 كن A ک ناځرپ ی فیطل تراسعو,

 ر دندندادع یار

 هدرا ذکسا نوعا ناطلس هام رهه یررنخا داب رخ دو,



 ۱ و ا

 ی و8 دن را لاا شه هد رک هو

 ها عامو عماج یلاعرب ی هرانم یکیا هدنبرق یدک

 ناشي وردو و ههاضلا رادو هروم تراعو فطا سم و

 هراس تارجنوچا
 بتکمو تزاغعو د ةسردمر و ىلع .عماجرپ ه دش رش ماش
 عاج وک سکر دباو هد ت ا ج

 نالوا قره وو نامزو ا نییعل ا فاتواو
 فیش عم اجرا بل وا یس ۰ هستک دنس هبصق و هاب و هعلق

 رد لی مس زاول بوتلوا انب اددجح هدرانایلوابولوا
 ربفو تاق دص یرلت انسخ نالوا ه دنیمزتجح نیمزح اما

 لو ردبیعرح نان اکس ټ بلا هد ام

 ا یدزالوآ هک یدزولوآ لصاو و ي دیا راو
 ن دادب بت اکو نیمآ هل هل هج ورب و بونلیق هقعاضم فاعضا

 ر اوآلتصاو روصف یب یتبیعل هدرفره هکروتوا مسعنو عی رو

 اف نادیآ عضو یوی هجرکا رد هبح هق دص ید یرب

 نگو رد ےلس ناطلس یراراوکر ذب رد کو بع كلام

 ارقف بولوا روم هکرابم ةتکما لوا نر سش نامز كرانوب
 کیدوپ داد ردقاوآ هلک ر دب هل خوب دایدزا نیر واحجمو

 يدلوآ هدا ز هب قوچ ن دنفاعضا
 نالوآ ر دتسم ذ لها جارخ ینعی ر دیلاوج + چوپ

 روصقم ه هرلیضعب ن دب ابعاو ندا ىجا يدا للو ی

 دیم رخ ناکسرثکا هدنراثود نامز كبموحم

 ح ردنعلوا نیعد

 نولاخهدیز مدقم رداع نیع هکر د هب راج هقدصیخدر

E AR پا یک 4 E 
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 نینیدنلوا فزاع یادم هجا كو شب نوازو جد کو

 راشمزاب
 دلروعغمو موح رح ها رب نسل ناطاس فی رش معاج

 تراعو فیرشعم اجو یل اع هبزت هن رار زوا نف دلا دعب
 هفاضلا را دو لاسر دم و ءافشلا راد و بنکم و فیطل

 ماه اب ند هلبارخ ما نوتلا كيز وب ترد رايد ردتا بش

 ردشاروکهززوا باسح وب ی دبس اتو ف راصمو شلری و
 هلع هللا ذجر ناخ دج ناطلتن هدارمهش فیش عهاج

 نا روت رس عماوج ماظع نيطالس راس ردناشلا یظععماجرب

 یس هناا و یس ةسر دم و تراعو ردنامآو لکد صق ان

 ر دلك د ج اتح هفت رعت هربغ و ىس هق ایضلا رادو

 (ناطاسکصاخ عا ناکدا رهش "هدلاو تانسحو تارخ)
 هسز دمو اقشلارادو تزاتعو یلاع عماج نالوا «دنرازاب تروع

 تک ازت هلجت لزوففم هاش د اب ر دنا يلا مولعم هراس تاریخو
 ۰ دنرازاپ تروع یتاربخ ناطاس یکصاخ هکر دندیرلفن رمش عبط
 و او

 نالوا هاوح هپ هنا وط رکناهج "هدازهش فرش عماج
 رّذف سپ ممج ندوا مک ةاو هدرسک هتشن

 یلاعت ی ڑےظعا ماقا ی هددانآ تدهت دادغب و ۱

 ماجر و هشتم هعلقرب هش رزوا یرارونم دق رع هيلع
 نرتصحو هفاضلا رادو هلا *هن رو فیطا تراعو فی رش

 یرافب رش دقرح هیلع یلاعت لا ذج ر ین الیکردا قلا دبع حش
 رل اد دح كتف رش عماجو ی دد لا ةف نالوا

 رو توتلوا دیدن ین ارتخ رب انتو یس هیلاع تراعو یک راو

 ردشملوا نییعت فاقوا هیافک

 بسا 1 س
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 ضوضطخان و هلوار دا بیرت ازش

 ه دننیف رطو .ییاو ر داش نالوا هدنمرح لخا ذو یس هر ام تزد

 شیر اج ءام هللا زل هلول ددغتم عوض وم نوحما تندبا
 بطواتیدا راد یجدربو یس هسردم ناح هک اص وصخ

 ییراماجتددعتمو یس هیلاع تزاع | دعام ندرلنوت و نون هسردم
 ی تارجح و یسهناشبات تعا یس هفایضلا رادو یساغشلا رادو
 ا ءا سا ن دلک د لباق هدادعت یس از هشا ااو یساتمه

 هدنس هثن ترد شا یعاغا وه دنس هنس قتلا یللا ز وب زوقط

 كتسان نیما ردشلوا عقا و لرب تجز و بغت و م ادقار اره

 زوج وا كب قلا نااتسقط و كيب زوب «رکن کس یس هبساح
 لوار دشل روک «رز وا قلا ها یرولف جوا ناسکس

 نا کسو وب ی دی زوتواو كلویزویشب هب اخل كل رضع
 كی کیا هجباښح هنام ز وب سلوا هثازو زوقط كم یا

 رولوابب یف هب هگنا كوب قرق زۈيكىا

 :ردسنوص هعشج ق رق نج دا ى رب كل هبلااع تارنخ
 نیکه لوا نن د یا ناب رچ هل وبناتسار اهنا ن انلوا رکذ

 شم رولیکح تلقو همنابضم لاک و ج اته وص ما رت

 كنت او اخخ کند كا هیطع تاب وثم نالوا هدیابلوا

 ن.دنفراصم فب رش ععاحیحد ةراضصمو هوا عاو یسهحاسد

 ناتنکشو كو ید زویشب یسهشاخید كنوپلکد صقانقوچ

 راشه زاب نیکو دلروک هزز وا قلوا هخا كن

 هفیص وتو فی رعت زدیس ورکر بک چمک ید ےہ ظعربخ رب
 زولوا یر وطنم دنال كارلناک هیدناتسآ ندنلبا مور قوی تج اح
 ی راطقو هن انیس دانش ماا اص وصخ م دقم نادل وا اتن

 شچعوب ی اشخا,تاحج نداد یی هبرع یبوقو نب دعشود

 یا یا کج و



 ي
 لک د فقاو يک كسنمادخ نوبامه:مرحا هکر لیدل تتنا افخا ١

 يلج مظعا ريز و هک اغا رفمج نال وا نادم هذن ام زاوا ئتدنا
 اونم هلبا تیم كم وخ رخ هناوزتضت یادلا شلوا داماد هرکص

 شعب یدیارربدشقاق هناوتش یهاکو رر و باوح هظعارب زو
 هناشم هنطح موج ره هاشد اب یطخ هلن دیتا نظر اناضق

 هدقلخ ناسل هلا و یدر دیار ارح نیاوج هب رژوا هلغلوا
 دوتلو لا لیلج و نو ر ساو د نتو نا انا
 علطم هنتا یخو هنت افو ههشالب  هتسک العطف یدروئلق لثاو
 هدانهلتشا هدکدنلکح نب رق ل زهرا هدارغلب یدیا لک

 هثانسل هنسک اما یدلوب عویش للوص و هدارقاب كنیرلت رمح
 هلتلو د هک لزا یدلوا راداق, هکلیاوس راکشآ بوروئک

 تخم رھا ىلع یستربا _رلیدلوا لخاد بولک هن وياه غاستوا
 یالکوو ارزو بوروبن نولاس سولح هرزوا تل تدامس

 رلبدلیا تعب بولوا قزعشم هل رالیم تداعس لب ذلیبقت تلود
 نزا هدنکوا نوبامه غ اتوا بونب راض زا هلم هرزوا داتعمو
 ی یدشفا هداز نیدلارون شو ییاشاب د جاری زو ندنا زلبدلبق

 تجر شەن ییافا داهرف نالوا یبوغرهو لوبقم كوخ نعو
 عماجورلیدلیق هن اور هلوبناتسا بن اج بوشوق هنتتفا رع یراشقن
 رلبدتنا ن امزف سام وا نفد «دنکوا یار یراف رشت

 ( روفغع هاش د اب تانتسحو نارخ ارکذ رد
 نالوا رمنیهش هلی اونع هبیاملس هدلوناتا ال وا
 رذنسفتسم ندفیص وت و فی رعت هک رک آ عماج
 نیس هکسه دیداو لواو نازا خیراوت ندن ایئنم ءالع

 دن روصق و نعع ه دنفیص وتو فی مت الضف ناز اق هرح ح

 هدب انلوا ن اوخ داوس :یلاشاریفخ وب اک كفیکف زد راف تعم
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 اب ساعان ولفت ریش مودق همالسارکسع هازدو بوزاب

 . نا راد ادرک كن عال وار رافتسم نداببص مات سواح نسخو

ETنیغاشوف تو تزد وبلا راشم, زلبهلبا لاس : 

 ةکیدلیا كلرت یشیاساو تحاز هد راغلبا هل هجورب بو دنا كرب

 هبابنح و لصاو هنو ڪڪ يي نکس هب 4 ته ید ونک

 هچظ تالا هب یدنکم لک جا میلست صج هب یه اش داب
 كرب ید باتل راع طدازهش ولت داس یدیلبا لیصح

 ةطلسااراد ه دنوک ییزو قط بیدا باوخ و تحارسا
 ی «دنننوکیپزوقط للوالا عیب ر هام بول هنیطاطق
 هچ هن اتسآ .رلیدلبا رشم هلي رانوپا به سول نیرلتخ تداعس
 تحب نادبعو ر نایعا رب ابس و مانع اوم و مالالا حش

 رلیدلوا یریشج هلیارمصم ماع ری سم یاب لینعت نوعا نوبامه
 :ن اصیچ ن دعلیش اب ی اتم وب نالاق هنس هطف ا لوپن اتما

 پویا ترضح یب هعج ةولص یسنرپا یدیا ایشاب ر دنکسا
 ددادجا دقاعو بولیق هد هنعیل امن هللا یط ر یر ابصنا

 بن اچ هللا لابقاو تلود نوک نی عچوااب و دنا تراب از نی رلعاظع

 جوي بوی مارا مدل زخررب و رلید رویپ ته نع هدارغلب
 لیلخریکریذو یخد.ن دین اچ وپ رایدلوپ لوصو ہچارغلب لامجتسا
 قرف جم دعب هلیس هن اهب نورت و ریمل كت هسیلقراوتکب
 هام نادنا بو ایا مارآو شیاسآ م.دنشاره زاوتکس نوک وا
 نر لکرایم دنسج كروففم هاشداپ.نت وکی جوا رخ الا عبر
 .شفلوا:نفد : هلی ارط تن اما هک ادلع نالوا یزانویامه هی وا
 . رلیدزون تدوع بوپ وق هن اور تخنیندد بو دبا جارخبا ی دبا

 .,یصینلتو بوشات اب اور تخت مدنلکش دیا ضرع اباضق ان ایا

 هلیا قیرطرب ئ دردیک یلکش روشلپ وس رادقم ررب بوب وقوا



 س وا س
 ل اعت هللا نوعب ىدا رلسشع اد نهان هنخف هروب نم علق

 هلا هر وډ تبق اع بف ودا«هرصاح « دانز ن دنوک ز وتو ا بوراو

 هدنیح لوا موح رع كب دم ین وصو ول ایم قح یدنن وا ف
 قشلیو سیب هری ب وراپ هعلقا هیر یکی یت ات تازاو
 نهرو ثا صعب نکردیک بو زاقیخ یرافکو . ی دنا لوا
 هک اله كلاخ ه دنارب نیس هلجو رلیدروش وا حلق هرفاک بو

 هلت هلو هدننام رافک ید هلا راشه هدتیطوا  رابدروشود

 یرهعلق ةوئاب و بت رولوا صالخ هلج وک بول هزاب
 جوا کیا ندنهفراوتکس رولوا عتق هدرنا ترصنرفسلوا ید
 یادنا شع وا رشد مالسا رکسع بولکیس هد ژه م دقه نوک

 (بودناناف ئالم عادو كروفعم هاشداب )

 (یرالاضقتا هی ینا د و اه تافل
 طبق ألا تق اف رتشب سوفن اقلطم نوح ٩۷١ تس ق
 رببدنرب هدردوب راهاشداب ن دنا مکح ةفاق ن دفاق شود هلعبا
 یدلون لو هلنا نان درن ند مس دنه هک الفا اشیکح ید نا
 ندننضلواو یدل و نامنرد هدرد لخا یدربا درجو

 قد ةغلق حد ندروغ زاد وشا یخ د روفغم هاشدان .یدطروق

 یتادطک نوک ى كيانى زكي ال وی زرخ هام تدتقم نوک وا

 كي رْنلا ییحرا) ه دعاس یب زوغط ی دیا یس هنهک هبنشهب و

 ییا تطاس عادو هعبخوم قی رش یاوق- .(ةیض نما ةیضار
 مظءا رب زو شب ةو ةجلر هلع امم هللا ةر ىدا

 ماع او دیفت هبت ر هدافخا یرس وب لیاوط یاشاب دم لیلج
 تاكلا سار یداوا فقاو ی دا ماتظع ارز و هکرابذروس

 ناب زود اف هکلب بويا اشفا هدرفرب یربسغ نادکب نو دی رف
 هناخ ےل هدارهش ل اخ عقاؤ ندلوا راد فخ و ففاو قد



 ا ق

 یالآ ىوج نیغاجس ادتبا یدسلوا ندنیلسم ع الق يمض
 رادزدو یضاقو راندروس تاتنع هنیکب یالآ ردنکسا شکم
 وول مزاول رئاسو ر اصع ناناظففس و
 زاید روک ن زاوا
 کیا لرد و هنر نکل + ا راوتنکس م الفا کک

 طم س اخر زو یارک یوم ول وه
 تا حن یا غرخ نیک لک بوم ۷
 لولب و هلبایرهب كيب کیا و هلا یرکسع للبا مور اموع
 ئ هلق من وب وبا ب وليش وق لبر اغا ك ولب یکی ندقلخ
 هجک لوا ۍکۍ راک دتبا ل و زن هنس هلب اقمراپ در دن وکه نف
 هللا لضفب راها رارفنیعالم نالوا « دنحما بوغا رب ی هعلق

 ی لوقاومالسا لها طوبضم سد هروبنم هعلق مالعلا كللا
 توانا تادروع هزکصن دکل ر وک: یرادت هدنوک تر ڈو

 تاز ایا هتیقآ هزکصنادنآ رای دلوا لخا د هن و اه یو دزا

 ةف زرب و هر بوئاوا تاختا رکسنع ها هن یب بولی ربو
 ب je لنا عاتغ دلا قووف بوراوآ هت رافر ط زانوقو
 جنتی رم راددلوا لضاو ه وباته یودزا

 :(لشوخ الدو هونانو هل وک هملق متف) ۱
 نادلوبناتسا ناکمنج هاتشد اب ولتداعس ۹۷4 هی ی

 رادرسقاش ان ت ر ق اثربزو مدقمنوک یکنا ندنرلههحخوم هحوت

 ههنا راشم یدنا راشمزوس لاتنرا بودیا بضل زالاسسو
 نیم ابالغ هلبارآسو ناب هفولعو ىز ەك كد کیا ندئوف وق

 تورو نيت جەو یی وط هب افک رادو نیرلک ولب
 نا ی رکشع یرلتل اما یرایکی رلکب راوشمطو نیدو و هردنسو

 لس ۇش وف هل نت زازکسع ناادغب و ق الفاو نب رکسعر اناتو
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 ,بوکچ هسذط دلکنا ی ار ایقکو بو دنا تادسحا را هب رج

 نالوا هدنشی و روپ هر وب نم هبعلق هاب و یدزاریسکم نی ولشاب
 برش نکعو ریت لباق برضو هبارابح عاونا و برجو كج
 :یم ور هام هکینوک یی درد یجرک كرم تا ا تیقاع ر دلکد

 .هجو یدنلوا ناطرف شی وروپ هکی دیا: یوک یعردپ تنسونسخا
 بوی ر وب ةادحاو ةعفد اپ نجوم هیعالسا تیحو تریغرکبع
 ه رعد" وف لاعن لا لضفب و رای دمزبدجآ نوکه زافک اطا
 باب :زاو ,ندتساعز كنبلبآ مور هدشپ ورو و ورابذلوا قفوم

Oa.تبات ه دیادانهش هاز میدا . 

 لنصاو هپ ینا دو اج ثابخ هلا اف ,ااععادو بولوا مدق

 شولعم قسرز نالوا هنمات یکب هات هکرواوآ لقت نایدلوا
 ی دا زبلدرف:اکرب شم رابقیج مان هلکلردابهب وریتهش هلکید
 نی رلت هت وسط هتاشاب یدلی نینفج «زاو هين,لاوحا نوچ
 . یدیوق نونلا زوپ هنیچو ی دیک, نر رلباونآ لا قو ,ی دقوص
 راک ج ی دید, نوسل وا ناسخم را هپ یزاغ نیکیب وب و
 ,ی دنشوق :ننا.ی.دیا را ویچ درب شلاق ن.دندادج| هکرتاببم زاب
 كنفترب هتسکوکیزاغرب نیدهلباقمیدراو وشراق دمالسا رکسعو

 ناخ ناجوپ ی.دبیا تاما قوارب مييیشاپ هرکصن دنا یدروا
 کک ام ھم السا یکبسع نوکیلواو یدرپ و هتسنابز مهج
 :صعب بوروتواو رارواو هج ریس دعا الك وو ارزو هرکی دک بلک
 دسار ری لیوعلم یه کم زرروک نی مزاولو تاي#
 :هسخوب شموق یملیتق نوعلم ابلاغ شیا ن نت رور توراپ هعلابم
 ,یدج اږ رب دم دآ هتیغلابم هاب و ی شفوط یدو ن ا

 باكا له ی دین ارب مر دق زم قوارب يمدآ هرو

 هوز مخلف 4لهچو و نوح یدعا رزم هپ هنییک نردنلود
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 نذ هب ر دقلاوذ ع ورا نالوا فرتصتم نل هب را هحورپ هنغاجنس

 كلوکولوصو ولقاتب مان هک ز رهن توناوانییعت لوارق ناخد
 سوراو ؛دنوک یا سی . یدن وا نامرف تامکع هبشسازوام

 ما ندناو یدک ج علف رفاک نوان ند زوتلا ب ونلوا ف

 جاق رتو نایدمکیددنب نوحا قم لوک ن الواط نی دعلق
 ةن | هشب نکل و" یدک 1 امامت یوص تللو کل و ہد وک

 زا ةسلبرکسع یدیا قاثب و قلاب قج وا قرغ لوید هریک
 ی دینهوا راضحا قاب هفلاسمو كم زونک نوطواو قیمروا

 بولوط هلنا یاربط رللاوچ هاف ید بول: ردلوط هرللاوج
 جاقرب لاعت هلا لضفت و ناب دشآ مادفا هففر دلوط تاتو

 عساو هاررب نیکد هشراوید هدعلق ن دبن اجر هدنحا كزوک
 هش ز تش د هئس هفت كن داف هرکضن دنا یدسشوا نادحا

 لیزلق وب مکی اد نننکر کن یرادق زا نیک بوفک تیلباق
 هند ٣ توکو دا تغ هتد هعللت ید نیک یدرکود نی ویک

 قتمکس نادشاب و ناج یخ د نیعال-نال وا ه دنا :یدرقا
 هکلب وش ۍد رر دنا ششوکو یس ردعلوا یدنا"نیدیب كولن ر

 تاج ره لصح یدرزوبا هکمرب و"ناج هنن ززوا كن رب یو

 یک بونا هشت آییکینوبچو ینیزاق كز قلب هکیداوا هلب وش
 اکو یا لاشاتیو هلاخ نالوآ هد هلوط لتا قلا" یدنلنک
 هندو ی دنا ري هتان رزپ و ماکصما هغارط توط ناالبروا

 دم اح ن ذنزول جاو تورد ل وط قازبط افکه سس رزوا تیوب
 بو دنا فقوت هنتقو تصرف بور و ماکس ها راشو رک
 ه دنتفو شی و روناما ی دیا رت ید هرب تبع كتفلو بّوط
 نا ز هب ارح نوزواو بوقا یازع هنو بولآ را ہری

 لل کنج ی وا یاد تا یدنارل زادنا حف د ب وجا

 و
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 رلندناوارومأم هكا هظفاحم ی رلبن اج وا بوروتوا ه دستشاب

 مد ی هعلق اش پس یسک رلکب لیا مور ن دلو
 ناو نیلاوحا سی رتمو یدلروب نیبعت نوجا كعا هرصاح

 هغژوپ و یرداهب مان قوتروب لع هللا یوم نوجا كمزوک
 رای دروین لانسرا اعم یر والاد مان كب ح وطن نکییغاچس
 دل زیم یا رایدرویپ هج وت لیا مالسا رکسع نوچ یسنری
 كمال نودزک هاش داب ولتدانعس رکم رایدلک هنتلآ راوتکس
 هدنراک لوک دنش اب یس وا كزاروتکس نیرانویاسنه غ اتوا
 لوز هلحوا هلغلوا لح روشب را بوط ند هبملق راشمروق
 لح نالوا ی را هفب رش ٌهبرت سلاح بویلروکبسانم قلرویب
 راوشد ناتسلکنح رب كل هسرب نورلا بعص تیاغو ناز هشیهرپ
 نواه مرسحو یزرادربت كروخآ ريم لالا ف ی دیا
 رهط یناتسلکنط وا هلیسب دنوش واو ها یراراکتم دخ

 بولپ روقراقاتوا یربغ هرکصندنا رایدلبا ریظن ال یاری و
 ندلح وا نیک د هتهف هلق راقات وا نال وا عضو امدقمو

 هنامسو نیعبسو عب را هنس ,یرانوبامه لوزن: یدعلوا عقر
 یش كسوتسغ آ ن دبیمور « امو ینوک ترکی كنمارطا رحم
 یسیکب رلکب یوط انا ها اش اپ دانهرف ثلاث رپ زو: ی دیا نوک
 شماخ رب زوو رایدن اشوق نیسیب غ كنسیب قنج بناجاشاپ دوم
 دجا سس یسکب رلکب یبا موز. یزنهکردارپ هلی اشاپ یطصم
 یبا مور هل اشاب داهرفو رلیدتبا هطاحا نیسلاعس بن اج اشا

 هسی ما راشادلوپ یزهگب اغا یلع یماغا یر هنیيامیلوق
 نادویق قوتروپ یلص هنسیب نج كنلوق اشاپ داهرف نب و رایدریک
 ترد هرزوا لاونموب رلیدتشوا نییعل كب حوصت یب هعژوباو
 لب دتنسوکو یدنلوا ت شاب هکلکود بشو زور ندلوق

 سن 0
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 موبلعم هک هوک مان نایشرارلیدتیا روبع ردم هضم
 یدئوا تماما هدنا نوک ی یا.بوئلوا لوزن تس ارك ران ایلاع

 ۰ اوا شاب ,نالسرا هداراپش اپ د یسیکب رکن نودبو
 هیادهش "جز هلیایهاش داپتسايس غیت هدنکوا نوا, غ اتوا
 هاشداب ولید اعس کب یهاک هیلع ها هجر یدتلوا قاطا

 بو دی یکی تیدلوا یعوعسیتیدلوا هج وتم هويام رس هال

 یوتسا هک هلق هطال وپ بو دنا عجب نکس یدخزمس
 نارذک تد دحن یز و بت تنسایعشا ر دعقاو ه دی رق دارغلب

 دناتیدرف یلارق هچم نکلو ی دلیا هرصاحم بو راو نیسکیا
 یکی دلا ربخ نادنرلنوبامه درب كهاش دابولت داعس نیما

 هلو یرکسع دوجوم شا شا تیشابم هنعجج رکبع
 راداق هتمواتم يتتد اشای نالسرا رر دوکه ن رزوا اشان نالسرا

 رولق تعرابم هنا ناو دبولوا ع زاف ند هعلق هلفالوا
 ات ورا ن ئاو نلرول نیش هعلق مارس بوزاو یخ د.رافک"
 روباطو لاردیا منج هپ را هس وهم ئل ام یخ د:نیس هسعلق
 ۱ ایر بام بو دبا عنطو هدنب رق كنا نی راسو
 ایس هو تلا نو بم ل را
 یاد با لغایت تالیلج مچا رب نو هکیکب
 یی ور بآ  كمارکءارزو نالوا ین اون ودب هيلا راینبم ی دلوا

 هپ راوق هد هنس وب نیم لییرب هکربد ابشن نطبصم نال وا
 نیدکیب یه اش د اپولت ډ اقسو .یدپ | شيا حق نیس مغلق
 لو ی.دیا شام الله دنب رغ :راوغلو هلی رلل وق ې دنکز وانجم
 نو دپ و ښل روکر او ازمس و قیال هپ یاش داب تیانج ن.دلجا
 نو ډب هسک راک نامی نیت یدیا شل اوا ناتسحا

 لوک عقاو ویښ لق دارغلب ین وتساو پولی ر نوکه نت هود اب
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 نادمالتنا هاشذاب ضارغ ی دما ررولآ ون داف ناو

 جاد یعانشغ كل رانوب و رد هدرلن ول مگ ربخ قال وا ربخ
 تبریز ها هچ و یزو شو لاا ی رال ا
 یریط وارق لرو نمربم هکر ولوا یلووتسم ناراب هبت خرپ هللا نائما
 رولق فرطرب نیدسیق لوارق بوقوص هب ی اجرب نیشاب یز ره
 ید ر وب مریم ر ونص قویلاح ج « دیا تکرح هدشندو
 دبسلا .نیع الق ر دنا لصاح نما ن دن اراب و لک تراک لا رکشُع

 کر ېز خ شل وا قرغتسم هباکرچ یرب ره نیک هنتقو رعم
 رزراصاب یروب نمربم"بولوا یالآ ج اقرب ن دیالک ههناص
 نیرکسع اسو راراتق هیادبهش "رمز نلغواو نیسیذنکو
 رج ول راز دا ثراسختو تراغ نب رلکلم ام بو دبا مرهنع

 نا دکل دیک هتفرظ هرک ېک یتیابسل وا دزاو هنویاسمه قس دزاب

 روتلوارحا كم هنساش م را هرس هني نکسع رک فولوا تغارف

 رداهب و.یکی یاب“ لبا یراق هیت ادوسق مان قوتروت نبعو

 كنلاثما ه دککود هعلق و  دسناع ب وط و یرکب كراناض روق
 كقت راک هربخذ هلا هغ زداق هنعطق کا یا کزرتهب

 ۱ روم هتنساتش . یزبوکو غ وشا هنساغود هنوط وه تطول

 بوربذلاق و رب وک تولبار دنوک فیش یا لالا ف ید
 ىلع یتافا یوه کیو ی دنل وا نما قمزوف دهن رهن هوفاردو

 رژ هاضعو نوا ماعشاو مادقا ه دقق روق فنىز وک تق اغا

 بونلوا نینیعت نوا رونع هنسانتش ح اهم مدقم ادم السا

 قول امامت یرما:یرپوک دنا لوک ایل
 لو زر هتسا رک كوا هلا نویامه یودزا خف هاش دان ولتداعس

 رایدلبق ترش اہم هک روبع ندیزرپ وکلاحردو رادو
 كن ادوف قوترو لع ه دنساثن | روبع هاشدا ولتداسعسش تالاب
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 یهابم هلا یهابش داب ت افتلا بوروظ هم الس لا یالآ ب نرمو

 تاذلان هلب | یدید باوضو یارب رول نهه دنبعبا یدلوا
 بوو نامرف قلوا هج وت هنپ رزوا هرک |هلربرثایفظرکسع
 تولک هللغوا لدراو .یدنلوا ما یسابنن یرب وکه دخ دازاو

 نالوا یب واطم كنید ننک ب ولیشوق لب رازریم :یزکسع رات ات
 ندنتکلم ل د را لازق دن اندرف م دعم هنر, هکناغوطو رامتس

 هنب زز وا رانا: ی دبا شا مص هنس هس وع تالا و قو رفت
 شلوار رقم هرزوا لاونمو لاوحا ید وا نامرف ینسراو

 هلی لووبع مدقف ندیزپوکك نی رکسع یراوس تح نکا
 وب ولوصو ولتوا هدانز یس هفحاب و هلکلرب و نوبام ندا
 شلیا روب س هدا زو شا تعراسح ءدروبع سکره هلغلوا
 یوچ شما لکدریدىقت قفاومریدتو یآروب قاضتا یدیا
 هلن رکیع یکی قاس ناسا وا نییعت هنس هطف اع یس هعلق

 یالآ یوح «دنیلوا ر دیا لوزت هش رق یس هبعلق شولقش
 هزو نم زبه هلغلوا هدشولقش یکی الا ر دنکسا نال وا یسنکب
 مادقا هتسح رک هر هعلق وذ زد هرطاحم كل دصکه دنوي توراو

 مک هلوآ ررص هکر د دیما هک ههکهبهکرب نکلو ردیا

 هدی اب رپدقت رکم رايا ماعغا هنظفح نیسودرا بو وف رو ارق

 نوکلوا شعا ر دقم كمريکه ریس هضبق هليا بیس وب راوتکس
 ىدا رار د: شولقم تسنزز هک كس نالوا دشان یی راوتکس

 نتشوراو یون هکشمردنوک ناطق زوبترد و د ودبیحب كب
 نلادو هیلبا یدنوشوا خاد هب هبسهلقو هدیا ترا بوقا

aSج ن دنرلن وبامه هج ون كه اش د اب ولتداعس  

 هشپ هب نام شولقش هلا راوتکس نیسع الم وب ر هلآ رخ
 رکسع ر بق وپ هنتلآ شسولقش ه.دنا /شما راک هب هی رق مان
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 نانج یی یبهلاش داب تنجمو ترغ قرع سو نمره ضارحا
 كنهرکلا لاوش هرؤل نح دال بولوا مضنم هتتظاش شسوماتو

 رادرمس ییاشاپ ور رب زو ان ادرهشم نالوا یارب زو یاوک یجب
 كرو نح هافرایدنک و زابدزوم لاسرا م كه ندرلندننکف و دیا

 بند ییا نیت دب نما مو هکیوک زوم
 رابدروبن ثع عو تضهن هجوم یر هی *هدعاق و هعدق
 وترپ یا رب زو لوط یاشاب دم لیلح مظعارب زو یسارزو

 زبزوو اشاب دشجا مباررب زوو اشایداهرف ثلاثرب زو شاپ

 سم“ یسکب رلکب یبا مورو اشا نیطصول دجا لزق سه اخ
 ی رک ۱ یرلی اشن: ی دنفا دما ی را رکشعیط اقاشاب دچا
 یلج دعو تاچ دا رح یرارادّرف ذ ییلح دن هداز دبع

 بونلوا تاور هدن وانه بکوم «هرزوا نانا مع دعاوقو داتفم

 ی دیا رارروب ن از را كف رش یاران زباب ل وزنه ندل زنم
 ضر مؤ روتف فعض ن دکلرم ه دنراف رش مسج كراش نکلو

 یژنک | ی دیاروسکمو روتر یزارطاعرطاخ هلام سی رقت
 فول وا روصقم هزاوز تن کو هک لا هب رع تآ یزاتگر ح

 هتلود شخر هدنسانثا روع نادت اتصق و نادم ضعب کا

 لوزت هنسارح نومز نوح ى دنا رزرو رو رح تول وا زاوس
 ت ودنا تیترت نیرابالآ یبا مور نوکلوا اشا شم یادلزوب
 یدیا شهاهزوک تالع نیک د ک١ كلذ مشع هگیدزسوکی الار
 ندنرکشع نامرق ید اضاپ نایلتع یسکبرکب نام رق ندنا
 یداوا نیس و دست راوا رت هلکهزود راهضو رلنالآ تا تاق

 هدف نرود ن دتتطاتت فن اج ہک لٰلغا لدرا هرکضن دنا

 لیکم یش دل وا یدنآ شک وا تان یتلهدوو لاد را
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 یا 10۳و ی تم تعجارط یاقوت دارت
 بت ات و را.دلوآ راغ ند علق تقاع بول وا لاذسع هندورن

 بوطو زات3الختوص نیر قربو یدک لوبن اتنا ساحو
 وتد ن ولت توتطزد ه دکعا كح هلولیق ارس هک دلت آ

 وسلب نوڪدلوا هیت هرایحش وطیدرربدشا هشت هرلیحم وظ
 قلخ ود وڌ نوسلیا ماعا و تق د ةت مالسارکعو

 قرتصم و ج رخ ر دق وت هرب قو رایذشا ليم هرادرمس یهاک

 یراسمرشو تاکو نوح یدلوا فلت ید تاع ر دقو و
 ۱۱ ی هتل ود زد هلا

 را دا لوزعع

 5 3 زاوتکس توی مش لاتجا)
 مم ع هاتشدا واتر

 قورت خرم ٩۲۳ هشن لاوشهام ٩ ى

 ءارعوو عتقاو هدنیاق مد PE Fo یعطع

 شک رلکب قو درک و یخ ا رانا ی ام ترم عآذو هدارغ
 بور دنوکت ایت اکم هنوبامه باکر تاعف دلاب اشاب نالسرآ یل یخ
 هپ یه اش د اب س و رک كات ل زا ْنال وآ ه دندحربس زاحم

 یس علق هرکا صوصخا ر شما روا ند دح یراز وا
 نیغالخ هلتخاوا نوه زع هثتفو یعق نوللوا هرصاخ هحرکا

 قزد اسفو نوا یراتواقش ن وكب نوکتولو زوب ةدایز
 نوت ۍلغوا لدزا یرتغ ندکدشبانخرعولد ردشلوب دادتش
 لدزاو دا ر ن دب زو ان كل [رف دنا درف یلارق م شون |

 داسفو هنتف هلفلوت رفظ هنر لد یاغوطو رامتس ن دنع الق

 هلک ڈا دما بوزاد هعف د هن نیعردروا داش هنسهزاو رد

 ءالتو م ره و یر فعض ءالتا همان دارن لاع هاش داب

۲۳707۳ ahh ی E Ce SS 

|۱0 eS 3۳ SR 



 سگی س

 ردجرب مکتسو نیتمرب یسهلاوح كن هطلام هکبس هلق همتنم اما
 ید هج دوغروط نیک د اکآ ۸ الا بو دنا تبه فرص اک آ

 راسی رتمورابدید ز رولف تم* یفرص هی هط)ام ه رکصن دنا رولک
 هدب اتم هرو نم هل رایدلراص ےکح هپ همزینس تو دیا بص

 نوپح ه هرکصن دن وک ید هل ابو یدیا لکدک ند هطلام

 ی دلوا مأتم تباغ هنب راق دشیاب هر همرننس یدلک هح دوغروط

 هک هدا اتیا اب وای ی هم زس

 يدنا رفاو ود ۳۳ 4 كاربدتبا طرض رعیمنلآ هلا

 نوا بو دیا رو د قم ل ذی هپ همرتنس یچ دلوا هل اب و یدللقا
 , ي دنا هراب نکسع ه د: ه كن اف هحاما یدنلوا حق وکی د

 ن الک هعلق لصح ی دنلوب دنس هبنر,تدابهش هک ق وجو

 لب دوخ كن شاپ هج دوغروط , ی دلز وب یستغالق لرکسع
 كت امزاول رباسو كيوراي و كت ام هدف همزن یدلزوا
 فرص هپ هطلامراجان هبنب تبقاع ی دیا شّلوا فربص یژک]

 E روم
 روهظ علاوم بابسا شا لکد ر دقم م دو او نوه ره هتتفو

 هحرک | یدالشاط یدن رس یهجدوغروطو یدلشاهدکعا `

 ن دنراپ وط رافکی یک ی دبا سیدنی س راب وط مزب یی
 تداهش دهش ندب یضل وا هج دوغروط هاب و راد یدلک
 هيلع یلاعت هللا ذجر ید لبا شومارف یروغرادوب و شون
 هرکبببع ود هلوا رادیدب و رج ابظ شنارب مک ويراد رسو

 نادوف اما ی دلیا رات اسحاو ماعناورایفرت بو دنا راقلرادلد

 تفتلم هنفرط كن نکیآ امزا كنجرپ لداعم هجدوخروط ایشاپ
 هن ادنول نالوا هداغودو هنا نالوا: هدنلوق كناو. یدلوا

 بويعا دیقت نادنچ ید اش اب نادوٌق ی دعا نابسحا و ماعنا



 دنا لرقو شا لاس نالوا نادوق دن وآ ۹ هس

 اتکروتکرادرش اشا : یطصمرب زو یّرمهمردارب ك اشا سش

 هخ راب و هاو ةغرداق هعطق زوج وا ید تو تضل

 یفوتسم "ندنراب تارا نامرقو لوطا او لأ مقر هلا ەدزشاۋ
 هکر ن هرو یب هبج و یرضکت و امزآ كس نازتا

 رلبدللوا هت اورو و یا

 هکاشا ۽ لع زوعت ناتو مظعا ریز و هرزوا مق داتعم نس

 هعفاشع هلا ارزو واس یدیا مکا یوکد نظا و ئوز ا

 تولوا یک اراش ةنس هد رتشنان كيلا راشم زادرس نوحا

 هفیطا بارز و رناس اشا ىلع هق ر افلا دعب رالدنک یزدنوک

 تآوح دعا وا بودنا دصق حارمو هل ذب و باتطخ ندنز وب

 فیکم کیا هژغل وا رافراعتم لنا الا ةقيك اما راشم هکیدتنا

 هوهقو ن سرب هکردررقخ در یوگا 0 ید یار

 هلآ هوهق و شرب له ررروک تم دخ هن مل زدولم یریک هلا
 هل فدالوا فاص یبلق اعوت ید هثسنکبا وند زا رول افضرفاو

 نلبا رطاشاب هح دوغنزوط ی دتنا ربط ةخد رابرت هل وش

 ها وحلا رها تنتسب رج ةطل ام یدبا یسکب رل ترم
 هتنرپ ىج هوا بص راسب رمو تس لح دلوکود لئس هعاق و

 كا تملا ةن ار راه ز ززد هدازیروعشو فوقوند هلج
 نوحرلتو نکلو قذنا شعلوا هنش ندیهاشذا بناح هود

 لصاوه ظلام هر رخ توخوا هدوصقم توضو توخآ نابدات

 زونه نیشان عود س ولنازرط شد شات هَخ دوخزوط نلسدل وا

 نادوقو اتنا نک ال هر زیادی شاملا لیکت

 ناک ئ دم ها قف ول ن وک چ اقرل هزول هی د رادرسو

 هديا فقوت اکآ هد دی ةطل ام لند روک باس انم هپ وب



 نیلاقصو جاص تان هدازیهش دیم درد هلکعد مرولیب هکر دررفچ

 یردل وا وپ یس هن اهب کعب! ملست یوم یب پورب دستا شارت
 دن هکر ب ادیت دق ااو سم ه دنشاب ه ریلست نحو

 اهب 3 ي.بنب نایمو فوص تیت لشي رب یس هجارفو هماج
 ییضو وب نردنتناها لاک هنبشع لآ هارک هاش, یدیا قاشوق
 نیناوداب رفرب هد وزقامإ ىدا شا راهظا یل زمبتو موب و

 هني راهاش یریغ ندنراک دتا ن رفنو نعط رازه هرلیچلباو
 دایسجا انا یلع روپ نم هلمابو راد خا نېکمه نمل رازه
 ه.دنرارزوا ابلاج رابدتیا نغدو دره ساویب بوروتک اتوم

 رول وا توالت هفد سش ءارچا:نوکره دش وا ان يیلاع ؛ ا

 لیصښت یفجوم ربخ وب پوراو مولس نابطلس هد اهش ندنا

 یدل وپ رارف هرزوا لاونم وب ن ویچ لاوجا نایډر دلی هرزوآ
 ناراب رهش ةبنیم ت.داع نارک چ ءابطع هړلن ال وا رادرب ِنامرف

 بن اج نوجا کیدا تفاح هب يهاش داب ما نیل وا

 ړو يد ند هدارهش باثحو نوتلا كس زوبح وا نادیهاشداب

 تیاثع هت ال حج مج ید بولوا ناسحاو ماعنا نوتلا كب

 لس را نیک هل مان دان زاق هلی اشاب وپ عبار ذو بوبلق

 ها نهش و کپ سابیلا قریش رابصح هرف رسم ندا بوت وا
 نیک منم ورق یباغا دو هرق ن دیک ه لاسر اقباس كن رام

 ید نډدنف رط هاش ږارکت رلیبتیا ملسن و لاصپا بوررونک

 عصعو به ذم فحاصم و بتکو قب و رابفت و فیت عاونا|
 ِكنفرط هیلابمرا هن اه داب یلساو ین اهاش عنها نوک انوکو ۱

 ی داوا عقاو یندومو ټبح مادزاو ې وطو یصولخ پب
 . ( کیدل ر دنوکرکتع هنجف ام )

 :.(یتیدنوا تدوج رفظو جنب و
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 لو بانج هدا نتهشو هدرونخاسرم رب هاش دا ولت داعس یدوصعم

 بتسو و هلوا شا دند هلکنا قئاومو دوهع هلءلوا دهع

 ربخوب هلوب ققحتو د دج یرعا خالص و مص ندنیف رط هلا
 كشا مات تراشب نالوایجلیا هترلترمضح هدارهش هلناتراشب

 . دنیوا یدلوا لصاو هدنلوا جز نیسو نام ۍساغا
 هاوه نالوا یراتت رک نی ونو نيغ اس هى ھات ۆك رابدنک

 اتم هن ا جس رهشقا یرلترنضح دار ناتطلس دازنیاع

 رلشلوا زورسو تع4+ لصاو هلغلروبت هیعوت اسدتقم ءاول نکا
 روفو ترتسم فعاضت ثعان هلکعا روهظیند ییععول ن >

 ناد هزدان یاشات ورتنخ ناو نارتسزنم زارکت ی دنلوا عقا و
 فرط اغا ناتس یشات یبوق نالو راهتشا وبد هداز هلال دامادو

 شوا ید" ند هدارهش ناتحو نونعت و هلاسز ن دیهاشداب

 چالا وک رک تشارو مالکر امر هک اغا نلع یزرلتشان

 ینا هرو عا كةي دالواو لد زنان ناطاسو نابدنلوا لاسرا

 كایمرح هئ اعتنو نیتسو عت هتس هج انو رايد رون تراشا
 ی دیا یس ةستفه مهو لی ام و ی مانا هکینوکییشب نوا

 لاعت هلن هجخر راب دروت نتراشیا بو دنا لتس یز هداّرهش

 تنعى نذد وهش سیل رف رد

 نات ره رد ارت و ۍقشمآراد قەل وا دندان هلا ت و

 رور سو نانعان و یاش هلق نکا قختهلوآ ناترکهب یدک
 شزدامدشان مصخرد نب ز کی دنزرفیاو :(عارضح) زادلوا
 یدن زبابناطاس هد اهرهش ند اغا نانس یبا امد نقم هاشور

 هدنلاخ نکل هات ییا شلپا لاوس وند" .نیسمرولب هر ۆك

 تلبس ارهاظ مدیا شمروس ز وب ثاعف دلاب هم دخو شمروک

 هلال د وربا و مج نمر و سیوش جد لوس سازو



 کادر < وارا مطا مرواشملا دعب اش نس هراومهان عضوو

 ءنکاابان درک یش مولع رد ر دقلوا رم ر ذع زیب هنکیدعا
 ناینم هشوا ییدتنا ناماسیب دارهشم دکدتکرم رایچلبا
 لاح او یدربدبسا لتق هار عار مزب یرلن الوا بیس ر دشلوا

 یدیشلر دل وډ ید وا سج نوجا یف د ناییصع

 كمر دتا برذکن کیغوب ترورضو قموق هدن الا ن یرکصان
 جاقرب نیوجا قل وا قدا ص هد تک نکس نهروک بسانم .ا رهابط

 ٍږجاو سبح اعو جد هربس و مايدا هتس لازا هیعلاض سوم

 وید هاوا.شلوا نوجا زکیررض هکنآ هن .و.دیشفلوا مالا

 هبش رزوا یدرد غادو یر الغآ رفاو ی دیش درد مد ارهش
 ی دنیلکرا بوقاب عاد رازب

 .(یکیدلکیچلیآ معفدیمنکیا ن دنن ایءشداپ ولتداعس)

 دما كن هدازیهش هبا, نرو اپه همان رایدلکرا بیجلبا نوچ

 الصفم یر ایبخا نانل وا نرام رف ی سل و رایډ ریو نفی مس
 ن نا زواجث ن ٍدیهاش داب نوا یاضر مزج الاب رايدر دل

 وید ز رنک پوباص هفالخ ءار نکرروط فرط دا جاو تیحو
 هيلع تاقتا و یهابشداپ "هر دهرب + نکو بورپ و وب اوچ

 بو دیآ رعارمخا ید هلیحرب .نوچا قوا تبع اب هب یمهاشیهش

 د همانرب هلنا ماجیرف ادب سا لزق در مان تراشب یس اغا كشاو

 چکا نکصلختو دی زا نالی مکن ام روا .هکیدتارادما
 ناباوو داش هنب صا یقاثپم و دهع هلی دنک ی دصاب م دق

 بولطم نډیهاش د اب پنا مکدیا شمل وا دادش و ظالغ

 و چ ا ا نوچ هعفدوب هییلرب و نچ وا

 نوا لب وان یز یراب ردیشلوا قفحمكیرپ و,بویعلوا
 لبصا ندنو و | هر دنوک هننانچ هد ارهشو لور و خرس



 ےک 4 1 =

 داتهرف زو دق هلکغا زواج هداتز ت ودنا لوقعمانو طوب هان

 یس ناکمالار داق لع هدنعف 2 راتو یخ دداهنرش جارو

 نکیل رکا وزر ەك ازآن كوف هزب بو دنا
 دن درد هدارهش رلتدید ا رر وک نم رظاخ كا هدا راھ شا كانا

 هن رواظخ نب ز هشوکر کج بولوا فقاو هکعلک شاب زونه
 یراووب یران رادقخالوآ هجا یرللاخ ءرکصتدن "ی دنروثک
 یادتسنا ر رقما نی زلتق ید ران وس و مارا هتک هل رقاق"
 تب هتسایاسوب یبکینیدلوا لاخع ادب ءاشت سکعتم لاوحاوب
 دن نکآ لکد شا روهظ تلعو لد زبه دت ون و تويا قتنح

 یه هزلنیاربت صعب و ب ودا تیلست اعون قید رد هنن بب رع
 تاعیلخت صعب هن راتب وتو هلا هدازهشو بوریدتا تسایس ار هاط

 نوع رر طاش ذیحش یستریاو بو زدنوکن برکت عطا ارز
 یدلک ههاش ایر نوح یشترا یدلنا توعد هتفابض هن اک

 "هد رط كج نیکه عاش کە د هتاخد الج ق القس هتشاب
 یکی بدراو یدرولب راو ههاش تولیک ندا مدتعدنالو مقاو

 نا تولوا نازک دز تسد ناتس ناع دالخ شک نوآ نوا

 هدنب وزقو نلیدنوط نیرللوق نیازاغا نالک هل هيارتسو :رایدتا
 نال وا نشان نعل وفا هرف و نالغوا تآز وام ن دکب
 زا یزلندنا ورفرس و لتقف "یترلتنکعت شات یک ندمادخ

 هت: ناخرب ین رب زه بوز دنوکراندآ هی هدارهشو نلیدتا
 هسا وادم تیقین ولکد و و قاززاو لاوما هلجورلندرب و
 تسصح و و یدنلوا طض ارۇۇ مسو رهکو زدار دق و و
 ةدعطماوا تتسالوالایداجن ةزاعسل و او نیتسوغیس هنس تک الفو

 رکو ندا هل بح و ارادنع هرکضندن وب شو ی دیش وا عقاو
 هیدن بانطخ هاب و ه دنمدرد هدارهش نود والاخ ندهتفو



 ی

 :بویغا توف هقیفد م دنمارك كن هدارهش هث كب نسح و

 رارديا هلی وا حق اولا ی شا شر اس هکلبد نیاز ذعو
 الاو راردییکبولآ نیکد هل رم هلبا را هلعشم یهدارهش و

 ` یرابنارتو رایدل وا فقاو لالاینر هنغاروض عب هاش راشابل رق
 یاضوا هتنیاشان ی رلکدعا نیکد هپ یدع بو دیا زاغا هبس
 یهاسیلشا هدننناه | كه اش هب ئد سک كن هدا رهش رلیدن شا
 دال زنم مأتمو ةد تیانغب ید د نیبشالا و یدلاو

 هدا رهش مالغ نال وا فق او هن اته ل دم برع یدلک

 نضع قیقفاتم نالوا یعوع-*و یدروآ هرب نفوکسا ۵ دنروضح

 یدمڅ برع بولوا رادتخای هدارهش نامه یدروط بودا

 نکبآ مزال یر راډ هرب هدبابوپ ید روا نن وپ یدزوتک
 ند یر نیلا فیت قسقا یوی هیازادم قی رطو یا
 باک نالوایشاب نابکسو هن اوید یرلکدید ناتسم.یالاریمو

 یرطاخ هرابدنکو ار وضعب تاغ هنعضو و كت هد |رهش زوقع

 تیر وضح هاش لا لک دومش لیصحت هکتار
 ندتمدخ ییدتناهکشادرق هک اباب دم برع كنم در دو راندراو

 تین هردغهلب وب نکیاهات و رههظ اکسیربغ م اعلاع ءاشوبیریغ
 تحصن ويد رولک هکلوب كتس تبقاعوب و رولک مزال ندن كا
 هبلکلا قفتم هدصوصلشوایخ د زبر ی دتا لتف نروحا یکیدتنا

 ردکج مدیا لتق هس رولوب تصرف ید یزپ هرکصندنوب ك دیا
 تم السو دنا انن شاھ كه ال اع هایشو و

 هني رلغورف یت ع ورد زانو هاش رایدید با نس كس ر دنا
 دافتعا هنکیدبا داف ی دنم تناغب كن م دارهش تو دنا داععا

 كنوکلوا ئدتبا لسنه هلکمری و زلتناتساو دپما هرانوب و ی دتن
 عاضوا هبت لوخ د هدا رهش ل زنم رابانس هنا یتا



 بس ۶ خ

 دنلاوصح ك رمم#* ل وا هنی بو دنا دادما هلا مددآ .كنب حاقرب

 ید اک ن دنفرط نی زکهدارهش هل وا لو ذیم نکتنواعم تج

 ییوپق هنب رزواو نییعت نی رکسع ء دب زکب ویلوا نکم تفلاخم
 هاشاما یدتنابصا نی رقترصتر ادرس یاغاد م بع یرایشاب

 هلب رلن اخن ندیک هل كن دنک ب وی | تعانق یخداکوب تاطیشرپ
 دیقت کمری دتی| تعب اتم راب دنکو تبحرا هطاهنابمور هن رانا او
 تفابض لصتم هرلنوبیخدرروک ذم یدتبارارایسیکحهنی ربا
 ربتخ  نادتلمو به ذمو نید رطدتیارلعلزاونلد هلنا رتاعرو

 . رقم یکیدیا هفت اط رک حج ههاش یخ دندلوا یرنک ۱ هکلب
 هچزک | رببدلوانادرکور ندهدارهشوغپات هرلبدننکی رک ا یدا

 تعبت هه اتش هلا تیلک الا ورايد وا رفظم هدرب یراق دراو
 تراشبوب هنن هدنرلک دا تدوع هللا حوتف و م زایدسا

 هن اک هپ هدازهش تح ی دلبا سلجم بیترت ه.دننخاپ هلنا رورتسو
 بوزاو هثماقم را زاب ن ییا تافتلا و تیاعر یظعرب وب

 یهوبنا عابلوا هبا تیعم و یدل وا شاک هماعط نانلوا محط

 رلیدشواق هاکرلیدشل ربا هاکم دررا ذکر لر دنارا ذکو تک
 ور ن ههارییدتکمارک هاش ها یس ور ی رلکدید دم بع
 . هکولاح ی دنبا.سایق مادروشود ابهتن ییهاش و یدتک ب ولوا
 ههاش نامه شا ه دنرانیعع یرب ن دین الع ك هداریهش

 دننرتههمزدارب و هنن ردب كلوا لفاغےھاش راهش ز بولک تبثرق

 شقیا هیبنت هزادنا فت یکیارب نیبا دبنیب ون وب نالوا قاع
 رله دعوو ِلاتسا رازه هکمربدیئی ربا هاکن اع جنزرب هزبسو
 نراق نعي نیس ورون كلب وک لاس یهاشهعبد,شمرب و
 توقبج ندوباق هتفهلرب و ب و دنا 4 » شدم یمی ضا

 ك مونصفع ندینسارزو اما س کروا یرعوط هتنارس



 ی

 هدنمانولموب یدربدلاج زریغو لبط نوجا ةاغب و ةاضععاَمجاو
 ندنن کرت قوا زوب و هی ردقلاوذو نیسانیفشاجاقرب كلوط انا

 اد یدال اهر دب وا قسجتآ نیس اپ ورس ین ثانی کاپ
 همز د وا مدآرب ندنراتلوا لفرصتم هکلزدو هفولعو -ن دنرالوق

 نینیعت هته دخ شدا ولتدانیس ندلوآ هکلب یدلنوارداق

 بولوا نادزکور نکی یدننا نایصع یس د یرالوق یکیدتبا
 هد ام هر دقت یک دنیا داتع هاش زلیدلک هناتسو دعهاتشداب ناس

 ثاؤل وآ لتس a ىس دو ت وادغ قشودو داخ ناساوا تقع

 هللالضس زاد راکتتنو داع مصخ نککیدلی کسا زادشد هاشد اب

 تفلاخح اما رد رداق هغلا هاوض ات هاوخت ند لكيلا توراو لاقت
 نضولخ ڈا دا ثع اب دادوو تک دک ات هج ر دقت یف دّلوآ

 دطع ناکباش چکر کب ترا شحاوا ماعا هنج وا دادسو

 زارکن ءرکصت دکیدزب و باوخ وید زد اج ز هتشاآ نانحا و
 یی وقو اشا لع قوص نالوا الال ریلس ناتطاس اقناس هئلاتر

 ماب یارآ نعسو مالکلا مظنتم یزب ره هک اغا نتنح یاب

 یرلیشات یبوق ید ندع اخ هدارهشو یدنا ز هتشنک
 قبال هت اکولغ یااده» قنات مدآ ان ادو لقاح رب هک اغا دج هرق
 زادت ؤا لاسرا ةه اتش تغاخ هلآ هاو ها و هسفقا و

 كتملک مزال یذخا كن هدارهش یعداهارکهاش نادبن اخ ولو

 اک هکشج ب ویل وا ملاش ندر رب هکر زا خدآ كيهجنرپ
 بيتر هلا هنر تب فنی یکسعزم دقم هلو دراناق دو
 یادلبوس هدنتروض قلتش ود هن راترنضخ هدازرهشو یدلیا
 لغش نالوا ه د تتم“ کابا زتسا کند 1 رطل[ قام نضر هل ون و

 د قع نوضلجا قالوا الم هایراشرش تاذ نمریط .
 ند نک رکسع کردو نالواوج رح ایلاح :یدا شانوقهرخآت



 ا هلئا باوج ندز وب وب

 لیلقربفحوب اماف یدر دنوک بوشوق نیر ایچلبا هللا باوص دیفا
 هب هتسک کیا ه دیاپش مان افق اوو فراغ هل اوحاو هعاصیلا

 كموج نح لج قاروط یک ذلا قباسیسیرب م دیشلوا فداصم
 کلو دازیهش كیلس ناطلس و شل وب امن و وشن هدنتم دخ
 مرسب مرکب ررید افانانس شم رپ نیس هفولع كم ولب ه دناج
 هدتنس هبصق هغو شلآرابچ .نلادب ئم هف ولع م ,دنغ ایجس

 مدآ رابتخبارن نردد لا ن دایک 1 نوش" یدبا شل اق :یتعفلرب

 هاشالوا شا هلبب هلبا یبلج قاروط یچد « دتلاسر ابلاغ یا

 تا سال نسب هد ناطل م دارهش یلابا دادغب

 هب یدک مس را نحز وک اچ نسل راو :هب ه دارهش دوخ رکا

 باوج اعطق هز وس وب زال سج دیا ٫اچ زنیسلوا ناجا
 ناب دغ هدازاشاب :نانس هکیدنفا یربب ند ی ربا ازرح هزبو
 هک ناد ځراوتو هوا نانو ر تص عم بحار رپ یکدب

 تاک ېړپ ادب كو م دنس وق اغآ هدنرفس من ییح ی دا

 مچ وق یسلبا روک ذم هکیدر دیا لغت ل وا شما ن دنرادرک اش
 ولتد اس تاذلاب یدادغپ هد هلباقم یب اغ توبات عی توترف
 رم ه دن ییاوج كلا اشاب میسر عاری نو یشجسیا ن دهاشداب

 هدابز هلبا لید یی یچلباو شود تل انکی اوجو.كتيچ :هریشط

 ه دس همان بو دا تباعر یتطلب بادآ رکهاش شعارب عن

 ههفابشلاب نیسخ اتنبک ھن نس اب ششم امز اب م الک لوقعم ارت

 عابضصوا هلب وا نیسیمرلسب یاب وب نیس رروتک کن یعالکوب
 نددب زاب هدارهشمزب رولوا رداص ن دتر ورضو ندفوخ هدابز

 كلم نوجما كنا هکردراوبزک اب هنوانموقروق:هن ند نکماشدانو

 یدربدلاق نیلع نایضع ل یکیا رب هل وا ب اکیترا كہ رباو

 ین یک اا از ی سم وتو اه نت ید نوسان اب ا رز و نر ین
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 نکیآسبمو نکم هلهخ و نسحا یلوصو ك دی زاب ناتطاس

 كنبدنککعیرش همان ر دق وب جایتخا هکم ردنوک بوت وط
 نیوزتسوکت ماادن هنتعانشو تح اضتهدق بلوا تءارق ھت ت زوا
 یمراهاک ےب رک ا هکیدلیا راش یہ تاعرضت هلیا یرازو هیرک
 لاسراو ل اصبا هف رطا وا ئ مدسقا ن د زعا تساوخ رد

 موسح ره بولک هلاعتشا یه اش د اب بضغو بهل کس زدی
 نیکعد ردررقع كا لاتقو لتقم دمه ید ی یکی یطصناطاس
 همان ساغلا هلیس هطخ الم: یه اشاد اب ترم طس تنطلت وفات
 قی هکبدنلوا ساقلا ندتم السا ةاشداب تتضح بولت زا

 نصاب نیه اک و ملزج 2 دیژراب ناشطلط نال وا م ان

 كلک نانیمطا هثن رطاخ لز وب نم ت ویلشغ اب هشزاه ابتشا ن

 ناور هن اضل و ولی زات. ناشد ت داعس روشنعرب ناو ا

 ئادا هرزوا :نیدلوا قیال هتسلود"سومان كنیفرط هک ات ژ ٥ نا

 یز ارش ید سعف حش ناتسلک بح اض و هنلوا تعادخ
 یزارط نیکشم.تب وب كن رات رمح :ناوضزاو هچ نراا هيلع
 نانو رب ص هرزوا بوغ نم اب ولسا هدنران اسر قش همان

 نذ رک دیک تات ند راں دای وک( ققلوا
 وزا هتعطق و ه دنر ازب كن و رک ٭ نا یکن ئاج

 ردرزفم قلوا ترفا و قیا هناسحاو تورم هتیار ور وب

 (هعطقا)" ۱
 # از نه نقل اقن.تفگ نو اله رخ

 ۵ اپ یتیم 8

 ناز عن "یا دیازاد كتب ار ادب * 1 ۱

 اوتو کک قم ناک کل
 هنب ژ دهان كراوطاكن هدارهشو كرا درک وخ ادا هلا
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 تقادص رایت مان ىل ر دنقلا واذو ی اغا شد را ندلا فیس

 بودیافیصوت هژیاربعت وب وید راکتءدخ نداق: ن داتا و راعش

 هدانهش,هلبینیعو ی د ر دنوکب وش وق هیاغا قاروط یخ د
  !دهوهو یدنآ سحرا تو دبا حرد یربصتوت هدنس همان

 اهن قوتیمحو لماج و نادان, دب زبان: ناطلس دشع هدارهش

 تیعاتینش یکی دتیا نیغ وا لقعیال و لفاغ ن دنرحارتهمرداریو

 ن دشلوا لصاح ع ید هز هنغب دلوا هیاهن یب یرلتهافس و

 موج 5 هن رزوا ن دن ام زو: لا یهایش.ذا بضف فوخ امان

 ةنالا (هییخانمء ءرملا رفت 9 ن دیها-تم ان یک ابع نادیا

 هل بل لوا بوجاق یرورضلاب كم دی هدهاشمان ایغ یتالاخ

 دادسو دادو خور, دانحاو یسود هطباز هدا زعلت ام هلنا هبلع

 پولوا ماوخ ر ذع هی رلهاک ر نکی اداقتعا هنتفیدلوا ةرزوا
 شهدنا ب یلاعت هما دم برولک نان رکصلخم هلیدسیم | تعاغش
 لاعفرا و هه لاا یکیدتیا ی.دمرا و هسناب نکه اوخ دب و

 زچ نابز لعفلاب بول وب نیشازس یا نج یخ اد ن صضف
 یاضتقمرپ وارھ ږدی کی رابیغغتنا و رراذتعا یراسکنا و

 ((بضفلا دنع للباو ةدقلا دنع وفعلا هلی ن والا بحا )

 ییهلایاضر بجو كمرتسوک تجحو وفعو كا لع هلکنا
 اضوصخ ږد هات تلابس ز ت ضخ | "ی.د ونشح تس و

 هکیزضجبب بوتوط نییهبلایوم تعنج نایلس هاشداب ترضح

 ءاباو کب موبش لصاوب هک اقحبرلش | تراثناو نما کیا میلبنت

 دعاس نامز هکلب ر دشمالوا تنسو ثدام نره هعدادخاو

 "دانا لوا بولا دنبال مپ و سزت اکو یارخب بابا
 اوتو لتق بولک ه دنا هان .یهاکتسد ندانعسو هلع

 یعب ؛للوصح كصوصخ وب اردرا نیل وب صالخ ن.دنس هج
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 سا ۳ ٩ تنس
 تردقو تک وشاهبله هو زاد .نداز و واوا اادھو

 نمشابم هلع رخآرب لیحرپ هاش ی دنلوا راها: تبغو "ضولخو
 کک هدرب رب کی ز هدنب ر دقو هرادنفع جت دانش ت اول وا

 ندتلقت هباهداعس باس و ؛نادنتکو ند هجنازماعو یرأرقو
 ٹی رق ق غ ند کی اغا هس رواب روکتشانم زدرااک ڈیل اخت
 نیم هت: کلب هل رادنوکه اتم هان اے ظاس و ةولناخ نالوا
 یر ز وغو ناک ند هادتیهب ةقاشق نیا نها حب رخ

 . قار ئر زه هداف زدنماغا یس او از نا
 انا ول تدا فرار نك ترفانشما بوئوق هی

 ییدننا زاغآ هرودآهرزوا دا نح قف و زادغ تلف رافسا تلت
 هدارنهش یدلنا اعلاو قوس ودر دنکمیراهات تج ا٤ ال امر
 هج رک ا نادم و قا خوا رزم هدانضفا یاد یک
 ا ی یو طوبف یدک اضر زاخان ىدا شتر فالخا

 یدللا ناشبرپ و «دنک ارپ نی رکشع
 1 زایعلیا ن دانا شد اچ ت 3«

 (ینیدنلوا بلط ةدازهش تولب ر یو ۱
 ع ووعسم داع او اتشلا قالوا # تتن ام هدا رھ شو هاش اف و

 یسلیارثد راعا مان كينانس ندا رها یدلوتدازن یلاغ هاش قار

 ملح "هداززهش یدل وا ناسرا هبا نوان همان بوت ا نایت
 افض مدنو یزروخآرمم ید ندنفرط یرلی رخ ملت اطلس
 هذا راهشا یذارادنوک نا اشک د ءهحانرت هتشان املا قاروط یززوا

 ماقا مغ دا قوف «دنضواهلش ییا «روسوط

 نانسی هتسک مان یسانزاوب ات ولت ینیعا توت رف ران هنهاکزاد

 یاد ها هدا هغو ید لاسزا:بو دا هر یا كز



 — بسر

 یاوعدو نابدش]ول ۵ دحج رپ زب لاش ڼي لع نارق هات وک

 ماش یاس. ی دشوچوق بوشو ایج هليا تو و توبار
 زوتواو رلیدتش دوراش اتت رویم ابن یا دشاوخ دیس

 طولحو وله ها وزیر لولو هزوربب و وا لباس ووز قبطر
 راهطا دملا ق وغو رایج راثنو رایثیا .هنقرفر كندا زھاش

 هینپو ولید راسی ک طاش و اسدی بو دیاتجب#)و زو سیر

 نارکو تی یذرب هدنېښښاهشب یراق دنبل وا: سلام ديبل,

 هبمدارهشراتسد لا لرابم انی دنکهاش ابب زعص رم 2 هقاناسهب

 هدازهش, ,ناوچ | اصیل لک لیکم هک نعد توادیاعصو

 شوخ پسار سار زوقط :یدتانیم هیعاد مک تغانوق

 یلسع هلی نیر ز ن زو عص نم تخوا ماکت تیکو مارخ
 تتطلس سس ومان تردغ م زکوب .یادلق هضْرع هیادهلاقی رط
 هاش. ه رکصن دنوک شب پولوا نابنج هد هدانهش ون ی اع

 نادنب ارس هنشحر یاو ی دلبا توعد هبش ریه ییهاوملود

 ردقلوا هتقرف و ید هثنودرلشاسق نادنا یایهجسلک هنن

 نوازفا ند ماپ و دحب هکب دشا ناثن و راشد اونو رها وجب

 جاق و تآ سأریلا جاهلا رلوچ :تفاب رزومسازمسویدبا
 _ وزرهوج جن رب ورهوکوا ارد هقج |هتحو نزو ےس هسک

 و ضرع سس ارجو EA كبو یخ

 بورد بودی اهن تر دقو تربغ رادمان بساط یارک !:ی دنا

 جاقرپ و دوقن هیبک ویچ واو ,یدلپا بیتزت یا تفاتیضرب :

 نوا عونصم ندزو مسو تفایرزپ یالاک هنجنربو تآ لب وط+

 ھن .راغا جو تاوداو,تال | نوا سلح ی :مزب تاقششیکیا

 عاونا !هج احوللاح هوب ولا وب و چ لامنآ كيج .نارلدود

 تفابض ن دفرطیکیا نوچ, يدلياتا اسچا فانصاو تایل

 AAA. a E LL E AL E1 Te + O ۱۳ یک 7۳ 9۳7۲ 6 aid Gl Ek ی درب ام و سس ریس رم تیم ی هی یو ایا ون ها یر است OR PONE خش PTS نا صف
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 N دس ِ
 بساط هاش تو دنا لاسقتسا هلبا مارک او عظعت ع او
 یدربدلبب نیکی با هدنعفد سا دعا ضعه دنت دانا نا هد وا

 قۋ دیزل دیکو لابا نیکی دعنا اضتقا فقوتهربخ ن دهان

 تدم لح هدن اور یرو مضلان یدربدتا ناع ذا نیقیدلوآ

 یدلوا لاح دب هانش مولعم لاوحاوب نوچ یادلکم ژال تماقا
 بوبوق هقناوعت دع نیس هل اغاس و دنع ل وا لاخلا ف

 اوا سبد ادا وام نالوا وانا و: یو ھل
 هرن وب هنسام هب نامز رهو یدرب و تژزاعا هتک تاھا

 ی دزیدارد هعطع "دیطعرب ن ذی زاب باشج ل بلا من هتصاقلا

 قلود یالکو و ارزو یدلک تب رق هناو زق هدا زهش هک اوخن

 نجاه یر دنوک هتل اسقتسا ننلوصو تکوش اعطا استور
 مور نالایخ اما رایدتنا هتغلابم هدام ركت و مظعت قتصا و

 عونرب هلیقبارظ هبعالع هراش ابل زق موسر تخ6 نابدنح و
 هکرلیدتبا زا هطا مولعو عیانص هنج. دقاروشحطس وم وه:
 هدارهش و دانه رف زو دق هدتنطنواو رادلاق ریه و نارا

 یصرفو دازن تعاصشرداهب ها نالوا داراز ناکا هنن و رکا

 هراشابل زق هلکش رش نذا هی ویلا مانرب کد هتمابق لهیعاتوف

 ییالک وب : یراترضح هدا هش رایدتسیا ن ذا وند لتوق محل

 ییلوس هلبا لا ی دنک هسخوب كمروتک ن اسل دع نه تنفاص

 هج داقتعا رایضعت ی دتنا عانش و هش مکح وید مرا دیا لثق :

 "هدارهش طوبضم مع کالم هحرب دمت بدل و سر تسد ههاش

 یدیا ذیعب تناغ القو التفع اما یدنا ررقم قلوا ممه للاع
 ندنناحره هلغلوا یسو دعرلینس اموع یا ار و الاعر ارز

 یا و یوا موه ذمو زوهقم تبقا مور ركع هلا موه

 یوا 9۳9 دن امت و نیو عس هنس هلا و



 هک
 هلو تالل یی وا ات یا ناو نوتا در
 ثخ میس ناتطانس ىس هظجالع ن د طاقت هیظع هنتفر
 باتح یدنآقلوا مظعاریز و راک عادت ت دامس

 چیک یدعا بصن و زور کا لود لوا بیکلا تر

 شنل نش رع رنک هدانز ات دن ه دنرلف شرم هع ر وقغم

 مدآزدق وب ن ده السا لها دنا ببسوب و ر دشمال وا عقاو

 سیا ةوزوا یتیتصت یدشفآ نلاع رعالا سفنف یدنلوا فلت
 هنناوح ید هد زوضح رظن مطق نادنکی دکح هد اند

 راتنعاو تاقا ندم وخ زح میلتس ناطانت ر دقحهبل وا رداق

 یتداغوا هتصم هت هدیزانوتاه ده نکیا :دندیما

 یک سی ربق رارکت قدا عود نب کج هلغلوا التم هرعح خاو
 نکیآ رک شه دوخ و یش ةبافکو یس ردق و هدنعف تكلم

 ۰ دنرارفس مچ « دیرصع دا رح ناطاس ه دعب یدک هه

 یتتدوت نکیآ شلوآ یف وم هت احوتف نایلوا ر دق» هپ هتسک
 یدلوا باتع و مول یس هکلب بوتل وإ دع حه ن دعه

 بوق قاهزبازو ه دکدلنآثافو اعا دجا ربزو هرکص قاح

 فن رَهم نکلا یی رم نح یی رطلا بس قلمظعا ر زو

 ناتس نالواربز و یعاشآ لا بول وا راڈرس « دم هدنیخ وا
 لوا تنقاع ئ دلوا اتهم اف یسب دنکو ی دل ر دنوک هیاشاب

 (وراک ضب رطا) بودیا یتا لاع عادو هلبا رهق لواو درد
 . . یدلوا رهاظ یساوخ

 (لاوتعاد هما دو دج هلن زی نا
 كالم رپ لاوحا نالوا هرکصن دکدتا)

 یا یا ر سا هوا دج تیره اس نوک

 ناطاس لوق هاش نال وا ن اخ هدن اور یدقیح هنیمز ناورو ۰

a agoی ی ی و  



 ۳۹۵ سس

 یرکسع مالسا هل رکبعیکیا ۳ یرب رای دتا تکررح هرزوآ

EAN Eبلقتم هرخآ خون مک هواي ي هداز و  

 ا e ag یردرارد هوا

 هگیدیآ لوآ بیس ي دا دا یرو ړم یکتچ ییدتبارکبص

 لاوحا نوج و یدمربو دعت ' دوصتلا وه اکر هپ راع وب

 ول دجا لر یسکب راكب لیامور ,یدلو ارق هرزوا لاوتبوپ

 نامرق رقو ج هلا یر لب ید با عمر

 ادای نح ید د هال بو اچ هيرا

 شاب درب زوو براوق وق نالوا د رام ه یدنکشآ هاتیلاع

 لا زبق لواو رایدشواهن اور مياهشلا بلح نویسم هل
 کرا یخ هجا روند اسم ا شبع ها افت

 هنوص تاودرد هللوق وق اښاب دمو هب هو نالوا يراقاجتس

 راپدش وا هن اورو و
 sR رکذ ینیدن و عفر نقل الال ایل 9

 نکلو یدرولی ندالالی دابق وب عیچچ اشاب مسد مظعا ر ذو

 ay ید هر دی دامعا ههاشداب ولتداعس هلهج ورب ۱

 بصنالال ییاشاپ نیسح نسون وت يکپ یاس هشژوپ, .هییدلیا

 رییس س ناطلس يدرب دنا هنغ اس وغ ژوب يالل ب وردنا

۹ 

 کب چر

 نو رطاخ قا ,پویلوا یرلن وانه اتمر دنساشا قلالال

 ضرع ةن رانرضح هدا رهشرارکت یدلرپ و قلاب راوشط

 قالا یدل وپ لصف زونع یاوچا 2 مزراب ناطلسم بور دتا

 ةت اها اک اشاب مسر نکیآ كج ءدیا روهظ هرکصفدنوپ قم دخ
 هم ی .یدر دنوگر همان ادا ر واد یا یاب,
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 تزد ئر لضاخ ئ زورنشلا ا لامخا هست هدناوجو

 ناتا هلن کن هتلی 3 "باوثاو ولآ ۱ هم و ی هدا هش

 نارتشو هنر ید بو یا لی نرو نارگهدنیفو

 مراد ڻي نتشهدقوآ یدنآعادو قرءهدیفآ ني نا ولت هتمادخ

 ىشېكبزاكب موز ساویش هکاشاب عدم ی زا

 مینو نشا نصف هب ةعلق ن دف وحل هدآزهنو ید

 لوب زاهر هسراغوآ هش لوا بوجاق هنارهش هی یدو

 ناوفاوطو دنا نفاوارا دنا فرش ما ید ناش هيمو و

 راکت لا ید ایک ڈاک اشاب ییطصمیشادنرقاشاب

 هزکذجنو ناب ذش ود هن دزا IS یدنآ یکی ب تاع

 اقای رکض اج زلیدشوا یک ال روت ز هاب یسی دنوکود

 نابتالآ هدارهت ام راتدشش هر هدارهش : دل من یروقح

 نکا یا نوا رب و ناح کلو یربره یه دشاب و

 هشاوم او کو رابةشود ةى رزوآ تو یدیآ رکسع زواج

 تداهشدهش هتک ا رکعقاهسجواوب وو زا ۱

 سیکب لک مو فرا رلیذحاق تولوآ راحات يعذراتأو رايا

 نان ةجاوف نالوا یئ واد اولا قلش ان ا ا

 لقنتو ی داتعیج هرو یا یادنرق 49 كناشاب

 قدر لوک 7 لعن كو چ اقر هلکطب رااح دعو

 بواد ضرع هوامش اکر ےلس نف انوا

 كل وظ ی اش اب دالا اش نانس ی دریدتآ لتق ی رو نح

 هک قن وچ هیطالتو مورضراو یدآو یوادع ءاشنع

 یدیا شاک هزوهلت یملشاذلوب هدانز ندنزرتاس ًس "هد هب راك وا

 یدئوات ویو نیست ید و یدلر و اکا
 ۲ دی دیش ی را رکن کیدیآ زرقم اد و امآ

CAF PI TEE و E Tg EE 

Cy le a a lG Ta ees یورو 

AEE 

airs EES laa aS A 



 تا ۳4۲ سس
 ر هنت کود ار رتو ت س#

 سکر ھو ید شو رق برح و كح هش , هرکصندناو یدتا

 ناطاس رفظ ےس یلاعت درا لضم ی دشود هب هبلغ هتسو دع

 رایقشا یکیدتبا عج ك دی زیا نایطلس و ناز و ن دنفرط میلس
 بولغم ن دیش را تشاح تفو یدلشاب هغلوا نازک

 جد دم درد د زبا نایطاس رلیدبشاا رارف راتخا ب وکشو

 ناح ود هساما ب ولوا نانعمه هلا ناخ روا ناطلس .لبغ وا

 ی هل ره اش د اب رکسع نادیا بیقعت ی کیا ما رایقتآ
 رلیدمرب دش ربا لا هب هتک و هنر هد |نهش ك ردنا نیکبتچ

 داه و زو دق نعي داهن دی بلک ل وا رایدراو هب هیساما نوح

 مان یکی ی الا هن اتسمو ندي یرلک دید نیدلا فیس قسقاو

 رب دو رابدلک هر رب ماوعو هتسفق رب اسو ماجرف دیو لصا دب

 دب زباب ناطلس و راب دتا وکو تفکهرصیلا بارخ دعب ویدا دن
 راشا ولت اه ن دنس هدند ع ددو بوزا رکج ن وخ دنم درد
 یززوکه تعا هللا ناق حد "كنس هدارهش تردو بو دیقا

 بوتکعر هلر راسکنا و رو رافغتساو هب وت را زره هلبا شا

 ال ال زاویه ان عاضوا عج نالوا ر داص نیدښبو یدزبدزا

 مسن یکیارب و ی دید یدربدزآ یب ر.دیساقلا كن اشاب نطضم

 ی د ر دنوک هنوبامه باکر تور ټا افلا مدآ رامتشم ندابص

 او هنرانرهر اش اب یطصم ال ال ی درانوپاما

 یوا رهابطظ یر رثا و

 لمس زرد *) دی راب ناتطلس هدا رهش)

 (ردیکیدبسارارف رابتخا هشالنفاصم) ر
 هکیداوا دیدبو رهاظ یتعموب «دنروضح دی زاب نابطلس نوچ
 فارطا لوا هن رکسع هنو لاح همارآ هد هیساما هرکصندنوپ

 بس ن ي س



 دب 9 تب

 .. (هنیوق یارفگرد ناکد ازهش كنج )
 تاک نيبطعملا نابعش هد هروب ننه هس ۱۹: هنس شب ۲۲ نا

 هرم نقی دینع رکسع دب زباب ناطاس یتؤکی کیا
 بینرت طعم یاشاب د مرکع ریزو ید رن ابن ابو بولوا دیدی
 هرکسعهاکشنن زلنزب سضهرزواداتعمو رلتدلغا رافاص تودنایالآ

 رلیادروط فاصرپ فاض هدنرادزآ یوفض یرصکی بوثوا تضذ

 نوچ رلپدلوا لباقم هند هدنوقوللوق هلبا رکسعرلیکب رلکب و
 زالاقهشاب و ناجنادنرکامنعاقشا ولی دشاقاب هرب یرب فرط کا

 هوا دنولاهوک ناکه نب لکوادکریدتب | موصه هاهجورپ الآ جاقر
 یزکسع هندآو نامزق هبل لوا یدبا لاح قلا رارقزب و تما
 هکلپ یفم دب رک كالا کا, لو هد الجن ادتبا ىدا راشغرووط

 قارادافق رانو یکسعزتاساما :ایدتبا شون تداهش دنهشیمهدایز
 یدشود هک الهلاخ هد هکرعلوا اعضا نند كلراغاب تیقدنا
 پولوا یداف» كنج نیکد هرابهن بو ندسک ع ولط هاب و
 یک شکره ندکنج لح بولوا ماشآ نوخ كنج عنام ماش تقو
 بودیا لیم هشیاسآ فرط نکا, هلهجو لواوا ین دلکج هند
 نیکد هخابص هلطاتحا.لاکو یدل اف هب هنربا ترضاه راح

 رال ییکبسع كفرط نکیا یم لا یل نوچ ی دئلکب لوارق
 اعتاپ الال نواب ادتیا وارق اب دنرب.نفزب هجن هکعم نادنیمبوریدلاق

 ولکب رهن نران سش بن اج میلس ناطلس قیا 'ملخ هد ارهش

 ك تپ واتضح هد ارهش بولک هنیالآ كنیکب اجو كنیکب
 دا یقوف بیو دنا غیلبت ماجا ربخ ءاع هی هلو ین الس
 للاسبو هناعس قحو ئ ديما رکل زاوللد توربو را انشا
 هماخ| عمط كالوا راک :ربهزب راهش ز هتسوربو تزمضنو تصرف
 درک ناو ااوصتم نکسلع هج كعسوا هن رابدنوکودو كمسود



 اش

 شا زواج نادکس شب نوا یع وچ اّلاع < شعرا نیش رط
 هاش دان ولتداعس هلکان مالا ورد شب هبنکی ی رکی هکل
 یی زلکب نامنرقو یی اش اپ دجمآ یبانج ییسکب رلکب نلووط اتا

 هب ردقلاوذ نالوا ال نیلسناظلس ااسویاشاب دانه رف قالوص

 هندآ یرعمهم بم كنولناضمر و یاشاب ىلع نولیکی سیب راب
 هلناام زا كنج رک اسع مبا هرات و دنک یاشات یرس ىلا
 دن زنا ناطلاس بو دبا كند زا رص رھ وز ویا
 لواو تنواعم هیلس ناظاس هنس ر ولوا ٹکر حرن دفق ر 1

 رب زو بقعردو زا هیلنا ته لج هنمادعلاو لابقتسا كن ایقشا
 یداتعم تاثع داماد كوس ناطلنس هک هل وط اشا دم ثلا

 نالوا هدندعبامو یولب لادن و یرص هکی كي , ج وا ی دنا
 ی وط هلا نزب رض د دنسع قرقو اموع ی د "یوسلب ترد
 دقارفتم و ندراشواج ی اع هاکردو یرلکولب یب هبت و
 ب ورود نيل نیو ندا وب ود دل نکس ننه ززال ان
 ۱ رطدر و لاسرا

 Gal نوفل ن لاج ت
 تدب زاب ناطلس نوح 7 هتدس مطولا نابعش ۲۸ ف

 مولعم كل راق و بحاص هاش د ان یراومات عاض وا هل وعم و

 هدانز هج ریدقت ینیدنل وا هلهاسمادابع یدل وا یرانوابه
 ردا باما كملکچ تجنز هدایز ءرکص بولوا ثغاَهداسف
 هن اتا ی راک: قاش هروب نه تلاماو یسیکب رلکب با مور ود
 شخلوا نامرف قلوا عج ت ولک هليغاز قد لج دان

 مان | هفاک و مانع ۍارزو هلبا یلوقوبق ر اسو ىر ئا
 بتا نابسشاوا مجتوم مدح رع زا دکسساو روغ ند برد

 ان 06 2 وانا ون لات دا



 تب وو .تس

 نا طلب هينا ؛یدتا اتقلا وو ر ؤلاو اة دهاشح هدا لوا

 یډزوتک هدوجو نیس هلجت بو د| لع هلاربدتوب موح هدي زیا
 نیس همان نلکر ه بو دنا قوس یجد هيا ناطلس هن و
 ولت د اعس "نیس هماج نانزو بک نغو هیقرع یک در دنوکو

 ندشن اج هاش د اب ولتداعس ی دتا ضع بور دنوک ههاشداپ
 ماعد رخ هلا راعندراومه ات عاضوا و راسهش ز غاخ كن یا

 نیهصندمن ید هلبا ین اکدنز نتسح هلبا كشا دنرق تاسرتسا
 .هساردنوک نورقم رفظ هاشدان بیت اکمو نواه طخ ندنزو

 .زلیعارحلو نرهاز مدح ج اتو هدرلل وب لآ و یکم ,كن الال هخ

 ولتداهس ندننن اج ی دنکو هب ی دنک ن دن اج هاش داب بوب وق
 :یدررروتکه الال یناسهن بوربدتا ذخا یرلندک ههاش د اب

 ,یدزربدتبا دوبان یزالسرم بوق اب هشت آ یرلب وتکم ید الال

 یزکی رللوق راج وبق نککیدز دنوکن دننناج میلس ناطلش هنب و
 . .بوریدتبا ضرعوبد شهاب هشت یزکشیش طخو شعالنق
 موح سچ نالوا یرکسغیضاق ما مور هدنیخوا تح یدزربدلس
 لاک هاشدان ولت د اعس نوگکرب هکر دلوسقنم نادیدنفا دم اح

 ¡ راب وتکمر دقوب بو دیا اوکش ند دیزیاب ناطاس ندنبارطضا
 یا كشادنرق كلوب مدیا هطساو یتوث و توا قحو مدردنوک
 بو دیا فیوخ هاک مدار لتهصن یبد هلبا ین اکهدنز نسح
 شعا لتفیرع رایج وق ناراو یداسلوا دعه مدتنا ولتنم ها

 فنن زا هلبازرکسع یرورضلاب شق ا هشت [یززابوتکی
 داسقوب لی ءالال هل و رلشم روب ی دساک م زال نهامراو

 هنمانولدوب دی زی ناسطلس هرکصندکد شنا لیکس نیابسا هنتفو
 نابکساو.یلوقونق هب ی دنکو شبا عجب دونغ یایقشا ر دقوب

 عاطبق كبا او دازکآ و كن اغنرق و نلووط ان! ويد نایعکضقو
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 هجو كسرولیب هچنرهیس ن هروکی دعا هلکیرد رولوا رسم
 سسم تج يیلاعت هللاءاش ناو دک نسب رب دند كيبتس ز ر وکلّوقعم
 ره دعو رازه وید ر دکشحلباب كيي قلم عا رپ زو هسرولوا
 ناطلس ندربکن وشک هاش ظذ الوا ربیدت.ه هنود الال نتب یدرب و
 ندتعاطا ههاشدابالاو زالوانکم یجادل وا رد دیعین ین دن زا

 لب وا هخجریدقتلوا هلکمر تا ج ور هنایصع ورز و جو رخ
 یا یروضا ان یی هستن هک ه دنا ع ویش هت امام رب
 قوا صخره هصوصخ وب ندهلس ناطاس: هل وا اخ وم
 یدزاب توتکمرب بودیاتیدوبعو تاجر اههطا هدن زات ناطاس

 اندو هدولآ هلبا ترشعو شبع بشو زور كولس ناتطلسو
 نینیدس وا هدونخ هدنلفغرتسب ها رطاخ عارف نداسهیفامو
 نکروت اب ناکفاو تسم هج راد قت« دلا یزلف رش دارعو

 :یزوتکم ادتناو .یدشا جرد نیکو نکم كم روت نینشا
 لج لوا بوتکم نوح یدر دنوکهدعب تو وقوا وولس ناطالس

 غورد كن الال یدت هنس روضح هدازآ *هدارهش هداس ندنشفو
 .یدتا لصاعح نادا هج هک نوک بو دنا داقعا هنغورف ی
 یاضنقس ل ما توفیصرف د دع بوزاب همان باوچوت اذان

 نیم سپ سرھ یخ الال ندا یلش مو دشل دیا یوم ها لاح
 سپ یدتیا تئارق بو دنا ضرع هناخ میلس روضح ندهچبآ
 رام ارح قععاب هدرپ یغیدناب هلپا تلفغ هکیدربدزاب خد پوتکمرب
 .بوردنوکرلپ وتکم زسآنعطالا ردنکدقوالراهاشداپ ن دب راک

 بکن م صوصخم هبا هجربدقت ییدتنا ر ذع لقوا هناادیم
 نامهوكدیاریثکت کی رکسعو ' دیا ر دهشت هلکمردنوکه یق خو
 نرم دن رها كاکبوریدلاق کر الجو لبط هئاهاش داب
 مکح هديا تم دخ هنزیا زکه دنب كج هرکه ادمن و كوه لی



 سنا لب

 شکتا بذک هشنک لوا هسیدار دیارش دوخاب و ردنالک کو دنا

 لوا صوب لدل وا یار جه هبحالکو ب «رکوب یدید رولوا
 یرایوس نالوا یلقع قوب هد ر دنارشاب ر دبالک کوب هتسکرب و
 وبغ عاض وا كم وج نه دیزباب نابطاس هل او لد روبن
 كداسف و تاکرح یکدنا افلا هب ی دیسک ك ئالا ین دینطرح

 وکمو لیح عاونا وزب دمو لقاع یبک شاپ متسر یدیا یس چت
 ئادام وا ففاو هداف وب كال ال هتسک ر داق هن داجما

 همدنضورع هوا باکر هن اج لس ناطلس هش ص وصخار

 وند و دی ران آ كنکیدتیا ل الضا شاپ متم ر هلا لاوحاوب

 (واتهاعس, نیر دنر ذل وا يج ل دی زاب ناظلسو  یدنرزب زاب
 هثلیم هلن | یه دی زباب نیاطابس كن اشاپ متسر یخدم اش داب
 لج هضم هیسلیا ضع بو دارید هن رهو یدرون انیا

 لصاو مجم دخمل ناطلس مات ءالال مالک لصاح یدرونلوا

 رک ایدبتیا لصاس حالط هناا ون اهاش عانضواو یدلوا
 د راک نالوا ه دنس هن اتسناو لت ام :هشونو شيع «دن اقوا
 لاق و په اذه لوا چاو ( مھکولم نیدییع ساتلا)
 قلهاوغکن سپ /ێدروکلفاغهیلکلاب ندتطلسسوهو بلطو
 تانالبشاب , منسرمظعارب زو هدنروضح هدازا هدا ره هدنقن رط

 نزا تطاو د یالکوون راک هکذب قلجلواملو کاخ دف رقمیرکمآو
 یشلع کافی مت بس زی وسرد هناي زان ابلطلیم

 تصرف هلبخل وا لئ ام هتفل هبا ناراک نر رش یام دنو هترشعو
 قسرا ناطلسو كا لب وحش ندرس یه هاشداب بولت دامشهق-دل وب

 ؛هتس نواری دن هلستفو .اکوب ردرا و نلاتجا كا دنهع لو
 لولواز دکم لاح كج دنا؛تافو هاشداب ولت داعس ملا هللا ة دارا

 دن ها تلغغ وب تطاس قجالوا یاقحا تنواعم ندهنسک
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 نیتسو بلت هلبس هظح الم كجا فلتو لتف یزو نص لس

 یدر دنوک هم ادخ تاؤ دیا بنصن هنشاقم قلالال هد زات

 مدآ یروف نآ دیزیاب نابطلس نکرولک هی اسبتقم نددفص ق
 بودا ضررع ههاشدای ولتداعس ه دعب و. قموقیلآ بور دنوک
 ی دن دنا داغ تاقتا: س الا نیسعلاوا چ صن الال ذی یدنک

 دیزیاب ناطلس هع .یکیتیدلوا فقاو هلاوشاوپاشاپ نط طم
 نکیا هدنتم دخ كلا كلوقو و. یدردنوک ه هان تیدوبع ناخ

 هد نکن نیش تمادخ كم رونک هزورب نتلود كن هدانهش ولتلود

 یک دنب رک او و دکر ناسآ هبت رم هجن ندکعا یس نکیا
 ههانیلاع هاتشدان هسا کیا ه دفن رش رطاخت قەي هعفدو

 یدزاب وید ر دلکد بسانم رونل وا مهف ررقم ککيدتشا تفلاخحم

 ه دنیاغ یرب ند هع دخو هلیح هسا موحرح دی زیاب ناتطلس
 تو دا قیدصت ییالکیتدنشا عاتسا ره ونوز د ةداس

 هدهبلنع *هلیلح هلت وب مک شن * لاثم * ید رولقا نوقم

 با هدي فاص وا و یرنک | كناشلاع ناهاش نلک
 د# ناطلس نالوایرک  داهطاراد حاف ند هلج زدرافوضوم

 دن یاترضح هلعساو هچساز هیلع لاتین لا ةجیز ثلاث اا
 ن دهوح م كب دروقلغوا كن اشاب نطصم رکید نالوا ۷

 دعف درون هلل وا نادیلخاد هدنرفض مانا ردسشلوا عوعس»

 سلاج هدنراک ضوحرب موحرح دم ناطلس هداسنم قارس

 قوس قافنا ی دیا سداوم هلیس ام دنو اسلج صعب و ی دنا
 هتسن هه مق | ورنغو رایوس ب کت اذک خب هللا مالک

 ز دنکم دجنوب یدللب وس هدنراف یشروضحیمالکم یا عاتخا
 رپ د وین ن دسق وب یلصا كنوپار وتلي وس هسخچآ هتسذ نایلوا
 كضوج وب م دبآ ریالسنم ,ی دنا اولا لاسم رب ئر نی زافا
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 ولتداعش یلاعفاو ت اکرحزعثم یایصع و نلاوحا هتنياشان
 هتتلق كنلقعو هتفخ لاک قع وا یرافت رشمولعم تكهاشداب

 كلعر اوات و یهاش داب تک وینا قبال تو دنا لج "
 "ی دملا یهاتشا كننرلفن نیش اع هنغد دوا یها تلمو

 ماشامدقم هکم وح رح یدنفا لل اغاعا ( زخآ قاف )

 ةي ءرکضو ق اوید بتاکناشاب قیطصم الال هد فق زنش

 یا ناشی یت رب دمس هادنشکلیج هرک ت نکیآرادرتم

 ضوء هرکص و ز همان نان وا لاس را همن هاش ه دنا زوا
 زاد رابکشه ق راثآ كندنک هلچ نالسا مو تبت اکم تاخوق

 تباث « دننم دخ كهللا راشه یاشان یطصم زاس یاهلاسیعب
 ید نیک یوم ندنن ال یدنکی یک لغم وا زارق بو

 اشا قطضم صوصخات بولوا یطوضم نادنرب رقت هقث ضعب
 هنارق هح اسص هاک شب رعت هلا ز دنکسا هاک هل قل وا یس ودم

 ق الخ ردشمرا فیج هقویع هلا فیصوت نادر بو دا هیشت
 غاصهذاهما ید ندلجا لوازلربو كلا قحا ناتتهب مقاو
 رز هادا ناھش کود دت رات هلو ابو زالوا هاسنشا دنکبذنا

 ساه نتف و رکم كناشان یطاصم ال ال ثعاب و تلع هتک
 ښ ع صقنوب و یا هی الب ماد ی وخ ره دب باب ناتطلتو
 ناتیب هلهحو و ود ردبس هعدخ و هلی زا كن ا لمان د و

 ندلوا اش اب یطصم هکر دنا نایغ هل وب هتشفهن زازوب و
 ریو اما یالنا وهم لا ئاتلا هتس هن اتسآ د راف ناظلس
 قید ن دندنعباوت اشا دجا رب زو نالوا لوتتم اشاب متننر مظعا

 کناری ر وخل ارم نان شا لوای دنا راو مغ هزوت رح

 ریما هنخانس دفص هرکص "یدنبا یشابریکششناج هلا ین رع
 ناتطانس هلغلوا یراهتشا هللا تیعت هد زاب ناطلسو یدتنا
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 .(یرارف هم هاش كل دب زیاب,ناطالسو ین هناراحم)
 : (ناد ه دن ک اد یار اک تبقاغو ماج ارسو)

 مونا یی شب ناف مین نامی عام ۹17 ۱ هل

 یراسل ادع یاس هنساول هيهات وک كنا دیزپاب:ن اطلس و

 یر یهو لیندبت یرلقاتس ءاجلاع هاشداپ ولتداعش نکیآ طوس
 نیغلوا ریکی اچ ٥ دنرانزپا نه رظاخ قمل وا لیوح هرخآ ةاول
 نیماکخا ةيساما ةن اخ دب زاب ناتطلسو هبنوق هن اتیلس ناطلتم
 نام ش بود من وسا لس ناظلس رار زۆس لاععزا

 كن هیهاتوکدب زاب ناظاش نکلو ټو اشوک اضر هب ۍهاشداپ
 دخاجتس دیعب خد .نکیآ راو یراوج بزق هب هنیلع تخ یاب
 هن :ب ودیا نایب راذعا ضعب و بولوا تم تیا ةلغل ریدلاخ
 ناسطاس قح یدر دنوکر همان اجر هفعلوا اسا هد بهات وک

 هناخ دیزیاپ هج رپذقت کیدتکو ی دلک هیشاو وب بوقلاق ملثم
 هیلبا ظابشا هتتفرب ادابم ںدیا اضتقا تاقالف هرکضندنوک چ ؤا
 اتش داب ولټ واست لاا ف! یدلبا ضع هروقتم اتاققا ید
 دج ثلاثارب نو هلبا نقب رشا طخ زب "ندنزوب تلاوت زد
 ه دن زباب ناسطلس یاشان وتر عازب زوو هس ناطاش ياشاپ

 كماطا برغلاذم پور ویب دیک اتو دیده عاوناو فور دنوک

 بی زانا ناطلتت هعف اد وب نلیدتنا نامرفو شناس مک نوجا

 اکو یدئاوا هناور هنفرط هس اما اویل فا رداق هلبتفلاح

 باور دنوکر اپ وتکم :ریمآ نعط جن :دهس ن ابطایس ین دف
 بیک هنت رارکبت تويعا تنعانف ید دلکنو یدوقوا هن ادییم

 ناطلسیدوقوط نیس اپ رک .داسفو تخ بوزادنوک مناقب

 ی وغ رهزبغ ةيدهییدتیا لاسراو سنت هلشع ید لس

 وقم ډب زاب ناخ یوو دنوک هبشهاکرد اجل ید هاشدا



 سرا تم

 هز رب نالوا ندعواکلیفو ررک هاو ر دیا دنب بوب اب هنس
 مک نیش د کیا لف زولک تار هشبم و اک ن رووی

 یکدندبا هانب لوا دلیص ردروغروط یّسعواکو بو دیا برص
 یاب طق واکر از اغو ر روا یشمواکو بوقیح نوب
 «دنان اویحریابس یتوق كن | ام ۱ .شمرون وا دیص ن دزو و
 لع یدیس جا رابقیب,هنس روا هلبا ۍلید ییولتآ شمزالوا
 نوکر هکر دا لمن ندهاشداپ نوبامهیهاشداپ ناتسبنه نادوق

 نی رونازوا بوتان پولوا راجان هسک ل وا نکراوق یدآرب
 ن دنس هک وا هليا لید نام ,هل وا ضالخ ن دیش هلهچ ولوا
 نیکی دیا نیم وید یدتا و یمدآلوا با قامالاب دصراو هنشاب
 شعرولوا هدنم ارګ یسالعا كنءاطسقو قیمزا هدنس هلارسر

 ردندببس .لوا :یراک دید, اط یف یر

 نیراکنا نا دکرک ه.دنراغ اط یاش وج ریهش بالا نمو

 هدنراتلآوتراد هتچر دق ليف بچوک ررب یسب رب یو
 هدشحاما شم رول وا یزونب وپ یر ادبقم شراق

  aردروهشمو علاش کیدا لوي ۱

 اک هوکهدونهد یهش عقاو هدناروت تبالو نداونا نمو

 تارطق لصتم ناراب لاثم ه دق الیب لوا هکووب,یرب ندنیباج

 راقآ بولوا رهن ولوارب غانا و رولوا لزان ۱
 لوب مزراوخ «دنراکومآ پآ هدناسارخ هيرب عیادبلا نمو
 هنلاوص بوراو مدآ یکیارب,ی دیا قوج تیاغ ران الس را هرزوا
 ك یا كچ پا الا یون ناسا یردیاہاک دیا

 شمزاب قید قدرولا
 س كم وح ناخ لس ناطلس )

 < لا نان دیزا ناطلس یشارق هبدسااخ)
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 هن ره ی بیک نوش دننک- تب می هست ضن اضزو#

 نالوا یرلک احن ن راتو شار لوا هرکص نسزولوا كالمو ژروا

 تساتشو ترا ع اونا بولو نیغالم  Nهلداسداو

 ..شع ژن دا لتف اقم ۱

ER یس ةا نا: هوس ت تالو (رداوتلا نمو ( 

 راشمزاب نیکب د روکز هجن راق دا و ناد چ رس
 ) نااتسات تارک لها هش رفك دننهو-( تالا ن مۇ
 مدقو شکا رلاکد اک سهر رد و دته ن اتسوکها لاو

 ان ۵ و بو دلکوچ هن رب ه تفدلوا ادرس یوی اا لازا
 هسلاق تر وع بولوارا شخزراش هښت بوروتک هنن راک

 الاو رزم اضزعتاک آ"هتسیا هراس داحس لاف نادزا تروغرک

 تروع راه دنا ءا هشیا تر وع قح هراو ید هرارب

 كئتاب وسنمو كنت اقل هراس بوریک هشنآ هل ر انتخا یدنک»

 هسردنا د انج رز تیازاشل د اشو زولوا ىزا راف ثعان

 هش ردنا ضیلخ تادنول ضعي نادم السا لها اما را راقت ارح

 را زا س د تاطو زازا ا نادنرللا وونلوا ىكتلم ك رانا

 زردلکب هح ات تولا ییوروق ن دنرلک اح هدنیفوا نادنش لوا
 هدنراخاش شمرولوا زوهآ عم ضعب ہد دنهو (بئاسعلانمو)
 هلفلوا یتسنخ رب راو هی اوهآ یشعو فردا عضو دنمکر رب

 ._یدنمک هدانئا لواو روشلزونب وب روشالب روشلوقوق اهلا یرب
 تکرح رریدشلود هش وب دوخ ان و هن زوئ وب كنوهآ ییشحو
 وها ر ولک قدایص ر وشالواد رولیراص «دانز چد هک دتا

 شخزولوا ن دزون وب یدیص وها ه دناتسدنه عیجج ر داراکش

 تبافو رولوا یرفصوصیع شعواک هدنابان (رداونلانمو)

 كج هتندنا هاش رب هرز وا تالیف ی د ابیط و ولوا یشح و



 تن ۳۲ ساب

 زا ةت هار اب نعي را هرن بش وب هسنط ا مظع هدنژرزواو

 نوا كل دحل وا نیس 4 را یولاداسق كنب رب ییحا شهر ول وا

 تیاب هد هب هس ةزاب هلوقم وب هدجاغا رقو,یدسلوا شراق ترد

 یعادوب یلاد ن دیا دوعص هبراوسه ل روب نم تخردو شوو
 هقشاب هن و روشی ربا هرب رولکود روتلاص یغاشآ ندورقوب هنن
 یزپ ره رولوا تخ رد هقشاب تو وس ندرب هشن و رولوا لوک

 هددنس هیاس لسنیرپ اضزف رول وا تخرد زوتوا رکی هل وب
 ی وط هنشخ ردیب و شعا لت اف كم هکل اوکم د آل. همت

 یزبسع شمر ول وا ج اغا موقز یخدرب ه دلو لواو .شهراربد
 ا + ۱ شمزالوا جاغا

 ER قوچ هغلاس یظوط ةدراد لواو ٠ دانا نمو

 قوجثیاغ ج د نوععو یک نراکی رز > رکو ک هل عراد مرہ

 علج نوه كيب هدبجت هزفارطا هدرب زت دنوقره شم ر ول وا
 هدنزومواو هد وق و «دننا نیسو روا یزنک او ید رول وا

 دنب هدنتفو ماشخا یدرروب و راش وا هد نموشراق بوروتک

 ۱ . شهزاب وید یدر دیک هنناکم ولناکم یرب ره
 ثوبشار راجتو لیس ءاسنا هدروب و تبالو هنب و عیادبلانمو
 هلنافوخ مداز ندنسایقشاولت [ كنب را رفاکدنهینعب ندنرفاک

 ندرت اب كنس هرفک ن اتیاب ااف "شه ول رکچ هرطاض ب وک
 دن ابطزب آرب د: تاب ن دنرللاع تیاغ هزل هدساف داتعا عد
 غم رپ لاو هلحم رب ن دل رب للیس ءاتباو یاس شزولوا
 تورخا ران قرب هد هامل و او "شم زار ولوا فا ترانا
 قاک لهج ولوا ی دزلنا بولوا ماس لیسءاشا شم رار ولآ

 لیپس ءان و راجت ییسپ رب ن درلتاب لوا لسم لر دیا تسکو
 شهر زام دبر بوی | ضرحت هنیمرخ كرانا ةسناوب «دناب
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 هداب زیتدو جالوق نکس ایم شعاع اح هدرابدلوا هتسک مان

 دا وص ن دند اب رد بوروتک مولطو بولاظ راب رم صقانو
 هدشیص ماا شمژررونکهنن اعا ر اسو ثب راک اخ بو دیا وام
 كروب نخ ۶ اجو شعاوص دی ذلو قوغص ندنروص هلجج
 اکربت ید هن اد وشلیع دیس شعا وص ل وا نامزره کد
 3 دنا هدنا هکمادام و شعد:قدلوب هلن وا یدزب نقم زدنوک

 قسلخ تكلم لو او شعد كل د رجا ند وص لاوا یخ دزب
 یسهع رکت یا (نایقتلب نی رلا جنم ) .«دیظع نآرق
 دیس ود نر رم هرهش لواو شا وا لازا «دنسفح كن
 شمرربد ردوب بیس هتغی دنلوا
 کیا هدنساشا نافوط یرلک دید لیق نافوط , رداونلانمو
 تیافو ران هروکر هل اسرفو شم زوکر انا ردق ینلنوژوا هخرداق
 شاءزب 11 رلکی د نور هغاب ولو ردق نمرخ و زلن الس كود

 قفیدن وا قم الج یتبدلوا بیرق هرب یزازوغالوخ نوب و
 اشیا نانبخا
 هدنسحاون هعلق ماتم عقاو هدنتکلم تارک بئاحلانمو
 یج اغا امرخ شعر ول وا حاغآرب فو رعم هسلکعد یبافآ یراث

 رزافوص هپ هزوکرب و رارسک نیجوا كدغادوپ ره شالا "
 تزارحو زالوط هزوکو رالم اد هب هزوکلوا ن وص كتخرد كوا

 بارش یرازاوخیم كل راددلوا رولاو ا: بارش ناف هلنا نیم

 زر دنا ترشعوشدع اماده دنرایدراجاخاو نره ینا هتنرب
 نیرب ن دنراجماو بول وا سوخرسیاقرپ ن دنت ادنول یک تح
 شمزات نرلک دنا لتق
 دجا هیلو ا اچ هد هرون نخ تنالو هنب و فانا نمور

 شعرا هسق وع یشابراتشع ارس راتخرد نک ترک دانآ ر



 تب ع

 دچا ڪش ولد له دنا ضس للاوحاو لاشوق یعلبا اکس ی دما

 تنصخ رو بودنا نیسیعت عش ماع ر دخ ن دن دالوا یوا

 . ناظلس یرلترطع نام و هن یس قح یدر دنوکب وږو

 هز اهاشداب هتشآ هدبا رلتجر هغ وخ نع یزاغ ناخ نایلس
 ترمغ هتهاش داب كلا ه دنق دنقرعم ه دیق دنکشاط ردو ته

 تربغ یه هر دنوکرازب سحو توطو رکسع نوح ا یلجا ند
 هداراح نسب یهانی مالساو تن اعا یهز یهاش داپ تیجو

 هدنف رم ندنا هل نفك ھت ندنا هرهش فورعم هلکعد غلق

 هتوجر هسانادنا هنس وارارخ رهش و "هتسطان ر لب بودبآ زو رخ
 هدقاهقتشد هدا ز نادنار هزکضندنا همزراوخ تمالو ن دنا

 ورن ةرط دز هن نیفلوا"یمانا زوک فٹ ورک نا درکرتس
 نادنا هغ ؤا نادنا هی رلکدند ماش هدعب تالان هاکو

 ندناهلآو عاب رهسش ن دنا هنورود رهش.ندناسارح تالو

 هم قارع ن دلا هناسارخن رهش نادنا هنوط رهش ن دنا هبال

 ندنا هز اس ن دنا هن اته د نادنا هماطس و ناردن زام ن دنا

 نادنا هتن نکرد رهدش دنا هش وزق نادنآ هت رهش یر
 یتاح دنو انهنو دنولا وک ن دنا "دانآ دعس هنضق ن دنا اده
 ندنا هرز هتعلق ندنا هوس یهوکن دنا هن اتس دزوک هلا
 هیلعلا هتنطاتسلا ازاد« ندا هدانا تشهب دادغب ن دنا هن اب رهش

 ةي هدننچرلا بج ز ةا عبس وب نیتسو ثالث هش هليل و
 ٠ رولو لوصو هپ هینیطاطتف

 (ه دننحابس ناوا كن ادوق ىلع ی دیس موحرح)

 (رد هدنرکذ رداونو بلا نالوایروظع) "
 یزهشیز هکیرلییق ناربش یحب سراف درب هکوب یرب ن دبيا
 نسر دارم هدق ذراو هغ رحم بو داروبع نادنا ر دبر دت



 عج ۳۹/4 بسم

 فدا هر رانا ر دنا هراوچ ام ن دنا, هب اب هم

 بالن زهدو باش وخ یا ردو هرتهل یاب رد هلباک ن كیا ا

 رو ص توزود رللاص ند هزوک هدن و روع یی راک فک

 و تیاغ و شعا.یتخمت یاب كن اتسلباز تیاللو لباک زار دنا
 ند نوت یرایهنا و ناتسب و خابو شما راهش ل زوکو
 رهشو ناشخ د و نالق ,تیالو ندنا شکانوربب نهفضوتو
 نردنا .شعا یرهش,شکنانشخ دب تخت یاپ,ناقلاتو ناردنآ
 نوچ ج: نی ةا فا بولک هنتر هدنب ن دنا هفاطشر رهش

 دیال وکرهش نادا هيلو نردنا شخاوا درو تبع هلا رام ولط

 هز اتباهچ.ن داری ناهد هصقو , ورازاب هدنیمز,ناروت:نامنا

 ةف ندا یرویپتهد هشرن دز هئا داق ا نا
 ها فار هافداپ نلت اج یکم نایک چ ام
 نزر رم چار وی رعکب زاینا, كدفت رادنتمرب نوجادادم)
 جش روک_ذم .شعا شم ن دنوک پا فیط اا دبع حش یسیچلما
 مت ندلحا لول ناخب قارب ملكا تباف و فيظللا/ دج

 3 هح بوشود یرا دخترا مور بویلوارداق هکمزوک

 سو را کت هک الوا اغا ہرا مور هرکصندلا دیو

 _ جد شی یا دج-|نالشوق هلبس و بو دامزع همور هل وب

 كني , رهک نالشوف بول وا هجوتم هم ور هلا وب مززاوخ وب
 یرالعوا كن اخ یرادقمر و,توزاو هناهرب دیس یر ادق ر
 فولاق :مادا یرادقم يللا نوي قع 2 مد بي هوا

 ا هیلی هدیمیدک ا هیبیدنک یناوح از کربد ناد وپق چې ديس
 ناما لدم هروک لشسوارب قتلوا یجالاب ههدنناب هایشداب ولتداعس

 بویلب وس ید یدرونلوا دیما كمروک نشا رپ تكاسلوا:نیفج هزر
 كیچید کد رداق دج اہم! ھار تی رها ناب ھات دا نی نکو



 ها

 هاشدات نوا "هو نو ار ولک هم له درهش دش كللاراد
 ةد دنهو زولوا كج ها نیسیعت رو زولک در

 كارزب زالوا جو رولیق تفقد و نوش قوح هناا

 ر دیا نینیعت شمردیا ها كيب رز وب ۰ رز وا باسح ول نعب
 ندروب نح تبقاع زرولو| بلاط کمک بوی | لوبقژروب حو

 تبغزا هلص # یتدولع قوسکو فسخ ن دتانح بالرطصا
 ل وا" هلو زدی مادقا وبدا كلوا دنون رات لب وب و ژزولق

 ضقت ید: هدنزلتاعرو را نر ویلاص دو

 ۷# نادوف یلعیدیسروب و رقرکوا دا ج واو نا

Fhنی و ماتش كلب هدمور ناالا هکشعا  

 ردأق هنج ار یوو نرخ ن ابا هدلخو

 ج ارعا ن دم زاراثدیا و دتکد مولعم یکدیاراو هتنک
 یران ونا نشنل نوت کرا وتا او ودا

 رتبعت شن وروکه مانا *هلجب و هنقلخ رکبع نس هک ةمجن هرزوا
 وقتا انب ن رخ هاتون اهم نک شوک نخ ما
 ه دن وا شخ رولوا مع < روا كنج تا هلدفارطا كن و

 وما و توبا توا رب اتا دنس اصع ه دتش اب ناددرت

 دل لالخ یلغوا ەن رب بول وا توف ینوکیمچواو شود
 ER e راترب هلن وب نادوق لع ید یش موح رجح زولواەاشدات رکا

 = ام نالسی راز ت ن رفد حاکتشا قتنصلوا *

 نکو هاش داد نویامه یادل وا ت وف رات مس هتبا

 کا قوساوالراتمهدک لنا ج نتخش یا مان" هر ید مادعم

 ۱ تاقتا م ظع ی دهد هلباقم و شعا گد ج زات تعارنصم ههاشداب

 نادنا هزوهالهدلوالا عسز ند هلهد لمبات و .شعا شوا ماعناو

 نادنا هرس اث ندنا لاتر د ندنا تن قان ندنا هتل یئوصرهش



 بس ۳۷۷ لس

 ها_فمراو هنس هبت ره كاله یس هخردق جوا هد هنیتروف ویو
 دنا کا روب نح بور اقیج نوغآرب و تان راسو نیرلیوط
 لافترو یرباس یهاشداب هنوکلک ه دل وب راع خاد ایا

 نوا تیومتهب ی ډک هل فلوا نو ز هداز ن دنر ایف

 بدر دز رقم نم ال للا کود چاچ ن وت بیر وج
 ندنساگود رفاک دسا كلم هدابنناوو راشمررو تل اتا
 هلکمرب و رخ نیفیدلوا تیلباق هستماقآ ه دلجوا بورپ وربخ
 هلکعد ر دقوب هر اج یریغ ن دقمراو هر دیس مان ترسو

 شازاب رکون 2 2 یک یوا راشمراو هرس

 بوقیح نداغود ءرکصتدکد لک هتربس ی د یک روکو دنولریاس
 خد یسیدنکب وپ وقبلا نر زایک هلجج « دلو, :یرویضلا
 تارک راشلوا كج ه دیک ن د هرق لبا م دا یرادقم لا
 ر ولکنمو تاښموسو هنایکو و جور و ترسسو,نم د یار ردنب
 هب هرق شدایرهشدابآ دچنا یس هر امالا راد اما نایمروفو

 هروبن دار ن دنا هتشب ن دنا رولکهدابآیجا م هرکصندقدقیح
 دی ناو یک رھا ی

 دن یخ یاب. نعي ىس هر امالا راد ل كن دینهف عاب رهشو
 دعلق ید قیر شما ازربم نسج هاش یهابشداپ * هدّییطوا
 هر دئس لود عل روه ال ر دنت شعا داپ ترنصن

 هنس دعلق وام ندناو هرکب هعلق ندناو هناوایس هرکصندتدم
 ندنا هر وهال ن دنا هر رک دص ن.دنا هن اتله رهش نامز دعب

 نواه دنه هاشداب نوجو هنس هعلق تروکنام ندنا نن رھښ
 ینائاخ ناخ اییظعب هدرمه اشدابرول آ نیربخ كرانوب هاتشداپ
 تور دنوک ل اقا هلبارکسع كب هجا و ها لف ن ویت د
 هدنشب نوا یس ه دجملا ید هز وب نح ةینس هلا رکن و میظعت

 بن 6 تب



 ش ۳۳ ت

 ن.دناع تبالو و لعد رال اا بوناکدو راش الوص

 تاهلقو تکسم ٌةعلق ن دنا و هراهسرهش عی ناع بصق

 راسخ كچ مظعو شیک نع درارکت هن رزوآ ٥ دبلجوب
 راش دادماو تنواعم بولک یبارعا دن شما دج یییارت و

 ډب نوب شم راو هن ارکم یک ندن ارکم تبالو هرکصندنوب

 جک ټسار ونک دنولرب ن دمالسا لهاو بوراو هرابهش
 کل ید راجا شنا و شمرزرید مس مسقلخ كال و لواو

 بوک دن یکاچ رداوکو شیمرارپد ندلا لالج نیا راد

 هست لاک ههاشداب :ولتدامشو شلوا یرالف با رلب دنک

 دادما هزم ات ود ناک ءزحره نامز رهو شعارا ھطا صولخ

 شمال روک ذم ه دک لک اغ وډ مدقم تح شمر دیا تن اعاو

 یوا هک اود نکلو سمر وتک هرمخ ذ هلبا یک هراب

 سر و هرخ 3 هنادوقلعیدیس ید هعفد وب شمالوا نکم

 شم ردنوک هم ان هه اش د اپ ولدا سو شع وق زوغال وقو

 و 27 هبطح یاب رد یتعد هدیه یایرد ند رداوکر دن و

 هرات پول لا سآ نیک رانا تم هلیلحاوس نیو
 روهشم هللا لیف نافوط ه یراق دلوا بی رق هنس ملباقم کسو

 زاشماغا رف نوک هج نوا نوکن وا پوتوط نافوط نال وا
 هرکصندق دنوطزوب هلادتعا اوه بولوپ نوکس نافوط هدنیفوا
 شملصم یران هاب هدرهم اج تالو راٌشمراقیح مدا هکربد

 راشلک هنکوا هراننوس بوک ن دنکوا دواکنمو نابمروق ندنآ

 باغ هلغلوا هدفرصترافک و ید PEE aE ردود ندا

 لار تالو.ند دنه راذهرکضن دب و راک ا قو و زارجا

 راد نمدنب رد نوچ شيا یسهلاقمدنب ر مان نمدوراشاک
 شعاراو یک اجرب هدنن دسا كلم نریبفرط ۍهاشداپ تارک



 — ۳۷۵ بس

 لع ماما اضر یسوم هدناسارخ دهم  یسوط "یسودرف و
 راطع شو" قورت د هداز ماما هدروب است
 یاطسب دز اب حشو جتا دم ماما هدم اط

 م دن انس رشعج هداز ماهاهدناهادو ییاقرخنساوناو

 میظعلا دبع ماما هدر رهش ۰ یتانع ةلو دلا ء الع مش

 ماما هدننوزق ڻنيسح ماما ترضح هج و زون اب رهش سز

 ناروایخاننیسحلبا هدنب رقرهش مانرهب| . نیسح هدا نهش
 هحاوخ نیا رث مد دم محش هدق دنلوار وتع ندنامرق

 ی ادبه :اضقلا نع ترضح هدنادمه یوسدجا

 هوک مالسل ا هيلع ین رادلع یکمرخاهم یالعلا و بارو

 ترضح هدش هب رق نارقلا سیو مساق ماما هدنوتس
 ې لتفکلا ید ت رضح ه د یتغرا  قرفلا س وا

 باب یلعو . یزاغ باهولاقبع هدساوبس . مالسلا هلع
 ا هدرهشرق ناطاسا و یو ساکب باح هدمورمو و

 مارب باح هدن روکنا اشاب قشاع هدرهشرق ناروا
 هدکنوگ مالسلاهلعرضخ ماتمو مارک دالواو ناطاس

 للاعن هل بیطهجاوحی حشهددمگنزیا  نیدلا سش قا خش
 مهحونف هجراا مانغ نم یلاوو مهحور ح وزا ماش

 (ندءرصب كنادوق ىلع یدیسروکذم)
 (هدعب و لحاوسو هر رجیراقداروآ بوقیچ)
 ( زد« دنرک ذتابصقونادم ینیدراو ند هرق)

 "هر, نجو نعره یکسایعب سدق رب رج بوقج ند هرصب الوا
 رانو هلو زار« دنرلبق یوایحو رافلحو هتحر
 هس اغو د راک ه دل و هاکن زوخ رهش ن دنآ رد رل هصق

 شا یرهش مالسا لاو ردشلوا بلاغو شعا كنج مظع



 7 ڪيڪ ان

 ج یو نيدلا ماظن حشو یلوربب نیدلا بطق حش

 یولهد نسحریمو یولهد ورپخزرفو ج کر کشدیرف
 ندنیم ز ناروت یادم لع دیس هدیللد هدن البج تبالو

 ی رج بوقعب هج اوخ ترضح هدرتبش نابهج هبیصق
 هد دنق ریس ام هجاوخو كاب هحاوخ هد ښ رق درکش هوک

 هلل لوسر * هعرحو رضخ ماقمو مالسلا هلع لاس اد

 مالسلا هلع لوسر ترمضح نییلعنو اسو هيلع هللا یلص

 ندخحاشم و مدق م الک هلی سس طخ ىلع ترضح و

 هلع هللا ا ید ان روصنموا شو هبادهلا بحاص

 هجاوخو رارحالا حش هللا دبع هحاوخو هدنز حشو

 نابوج هجاوخو نور دنا "ی ډبع هجاوخو نوربب "یدبع

 ءالع تارامو رکیراح هداراح و , یعور "هداز یضافو

 تارا مرا نمراحو ارهلچ ردص را ؛یوتف بحاصرهناا ءاروام

 ین اودع یل احلا دع هجاوخ هدن او دج هدب هف رش
 ناخ یضافو . دنبنقن نیدلاءاهب هجاوخ تضح هداراخ و
 ماعلا شو ,. هعيرشلار دصو . رک صفحوبا هحاوخو
 يعم ناطلسو . .دننشقننیدلا ءاهب هجاوخرب لالکرمم دیسو

 رابحالابعكو يالا دلعیبوان:ترضحو یاماس

 هدي وح راج رهش هدن اسارخ راد . یسخسلا مالا سعئو
 هدیوح رهشو اضریسوم نر لع ماما ردارپ دهشف هجاوخ

 ندلا مش هدمزراوحرهشو . ییورابرمب دوم ناولهب

 دی ماماو ناتولخ حشو . ینیتماریلع حسو ایک

 فاشک بحاص هم الع هلاراجو . یرو دق بحاصو یار

 ات ادسو  .شرشریسفت بحاصیمزراوخ نیسح المو

 نج دع هدسوط رهش فیطالادبعمظعا یو دو انایکحو

E ES 
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 ها زجنر ناس دواد حشو ویا ا n هجر یدرورهس

 هتشع هللا یر نیسخ ماما ر يلع یلاعت

 هادف ع اقا هللآ مهجنر دیهشرح و ادهش دهشو

 نوع - مالسلا هيلع ی حول مالسلا هيلع مد" ترضح

 دهحو هللا رك لعیضن رم ترضحو مالسلا هيلع ین
 مالتسلا يلع ءاي بی راحو هفوکد تەو دنع هللا یصرو

 ربق ماقمو مالسلا هيلع یضنرم ترضح ةن اخنداعسو
 لع نوزاه نب ی لتکلا یذ هدئاون نسخ علق  لدلدو
 لقا ةر یدهم ماما نام لا بحااص ماقم هدیلح مالنلا
 نلاعت هنأ هجر ىلع تزضح ردارب لیعع ماما هيلع للامن

 هللا یخر یسزاف نالس ه دنلون رص + سعد و 3 ا

 هد ه زض السا دیلع ج و ةد هل اما 7 و

 :ادهشو فوع ن نج زا عو كلام ن یار
 ندن رعلا ظش ىلع ماما د عضو مهنع هلآ یتسر باا

 ةر رب" مالسلا ه لطرح ماقعو نادابع دلو یذرهم
 :اتنهش و لک ماغا ن یخ دم م اما ه دکراخ یتعی همت
 هدلخم مان سکر هان رک تبالو مهنع هلآیصر تا ا

 خش هد رهش  هتلع لات هللا ةجر یبرفع دجا مش

 ۱ RE A رو یری نیذلا ماتطن

 شاوا قرشم لترات ر اجب حشو كز حش شوا يتالم
 لا ةجنز شلوا قالم هل ھارپا حش «دنساتکهتنا یب . ةملقوام
 شا تراز. ی نلالج حشو اج حشو لع لا
 نیذلا نکر خشو اڑ کز نیذلا هاتهب خش دن الب رهشت
 هوا مش حشو ٠٠ هلع لاعت لا ةر نئذلا ر د حسو
 هداهد نالوا دن تالو تک یا ` سموا هقرش قرار



WN 2 :۱  
 TE هلل دچر قامر ؟یدلادح وا "ەد هب رصف

 خشو هلع یاعت هللا هجر يد يمر ق ندلا ناهرب و

 ییازسقا مهار جو هلع لات ا هجر هداز نذلا ء ءاهت

 هّیلع هللا جر یرصیق دواد ختشو لع لاعت هللا هج ر

 مالسلا ةيلط يات ركز ترضحو مالسلاهلعیتدواد هدبلح

 هللا یضر یراصنادیعس نادناحصاو مالسلا هيلع يت ایقلب و

REی  Ateما سو سیب جو  

 دلم نامت اج ر یداهلآل غم ان هد ه یاس OE ر

 عشوب هد داد هيلع لاقي هنا حر یک نسال ماماو

 هلغیاعت هل[ 2 هجر هفنح وا n ماماو" "ماسلا هيلع یت

 فس و ماماو لع لا هللا هجر نخ دجا ماماو

 هلع لا هللا هجردسمح ج مامآ و 5 هيلع لاعت هه [ هجر

N ES 

TAناكاو : ةع لا  

 هلع لاعت ا 2 هر یالیکرداقلا دبع حشو هلع

 و 6 سم فیل لغت لا ةج ر یدادفب دین حو

 هلع اتع هللا هجر یش حش و هلع لات هللا هج ر

 هلآ ةر روصت حالحو ی امش هللا ةر یطتسیرسو

 سوو هلع لاعت هللا هجر یناحرمشیو . هلع یلاعت
 لع هلا ۶ هج راب کد لولهبو " هلع هللا دج ر بانضق

 ندلآ باهش عشو  .فیلع یلاعت هللا هجر صايع نب ليصفو



 بس ۳۷۷ س
 رلیقرت هن رلل وق صم نلک هلس و قل هقرفتم ه2 | ناسکس

 را هفولع هتش ذک بوئلوا سابلا راتعلخ و ران اسحا و ماصنا و

 ناور هرصم بن اج هلبا فب سش مما نوا هب ارج و نوجا
 ينارادرتفدراچ كلرکب راد هرکصندیآر هپ یدنک هنب و رایدنلوا
 یدسا وا تباع

 (رب رفسو كموحرم نادوش ىلع دیس )
 (ءالوا ینیدلوا فرشم هل راترابز هدنرطخ)

 (نادلب نالوآیروظو ماظعحانمو مارک )
 ( رد هدنرکذ تابا عو تاب او ناصقو)

 نایاب قوبسم هکند وعو هجوت هدرفس وب كم وحرم
 هک دنا لوا یس ةت رم نالوآ مزال هبخ راوت یدلوا
 وب مز نکلو ..یدنوا نایعو رطب هرزوا رابصتخا
 هرطاخ ردشنلوا مالا ی دلو ا رداوت ضعب és هع وج

 مان كل املا ت1 نالوا نلوم تكبهيلا بوم. هکب دلوا
 میانمو ءا لو ینیدلوا فرم هلیسهفن یش تراب ز هدنسهلاسر
 ن راد یش یاسا هلتابصقو نادم یراقدلوا هدوسآ كراک

 هدزمنورد هکرولوا ام دتسا ن دنیلاعلا بر باینچ مدیا بام |
 تادا رع بولوا ضیفتسم ندنراتن احور ءان هش رایج نالوا
 . یییدل وا لحاد ادرطم ۾ دت اوبو لوا دنم هرتهب هلا ن راد

 ید یاناو یاساج نالوا یروطنمو یی اصقو نادلب

 لوا بوقیچ نل ویناتسا قیفوتلا هاو مدروتبکه رب ین كلس
 ۱ ارم یی زا دم یکی دتا ترابز

 ءالعلا ناطاس و هللا هجر ان الوم تروح هد هبنوق

 یزپربت سعشو هيلع هللا هجر دلو ناطاسو . هيلع هللا ةجر
 هيلع یلاعت هللا ةجر ىونوق نیدلار دص حشو . هیلعهلاذجر



 هی د تم

 نیَِیللوا هدرابق لوا یساعودلاقترو ه دنیطوا صوصخاب

 هدسارما یک احر دن نالوا رکذ یک ا كل دنول ررولاربخ
 ناظاش هاش تارک هک ت زا داع ه دنیوا زرولب زا رکون
 مات هرجخ اغا یرادزد یس هعاق ترش یدنا یریزو لدجا
 نمد زدنفارنخ ندنساغو دراتکو زرردنوکی هتک

 نامه ردفل او كا رطخ تا شیاسآو فقول هدنردن

 اهلکعدراتوسلنا یس کلک هال یس هلق ترس هسیآ لاح هن
 ند رصب راد لوا لصاو هلحوا هللا تج رو تقشم را ره
 كن ادنول نالوا هل ىدا شالوا یا جوا لماک ل هقیح

 یتفیسجنالوا دیا شقروق یلکوکی زوک دیک وکو
 ثولوآ رکو هت اخ دنواددخ یک اخ ت رسو هکللا داع هدنا

 كن رللوقرصعو رولاق مدا للا شادلوب وارا هب یدکی جا
 یطصم یسادتضک یس تک رتضمو اغا لغ یرادّرس یعکنقت
 نیرامژاول راسو نرل وطو ن رک تنقاع رولوا را و نیعم اغا
 دهعت كمر دنوک نیساج هب اځ دنوادخ رو نم یک اح ترس

 نیتسو یا هو رولا كس# بو دا تح و رف هابط رش
 هج وخ هدانآ دجنا تا رک لا راد ه دنس هرع یعرحم ةئارعسلو
 هاک ه دق رع ه اک هلاک هاک هدنس هاک هده هاک نادنآ رول وا

 ناروتو ناربا هک نال هاکو هلهدهاک ناسارخ و ناشخ دب

 تشح عاونا بو دبا نامسو تح ایس هنس قع جوا هل ما و
 هلع هج اح رلا بخ ر ناتو ثالث هش هلآ ناوارف
 توبا ماراو ثکم ید ه دنا تولو لوصو هر هينيط طق

 بو راو هر هتردآ هل حل وا هدنه کت رتردا هاشداب ولتداعس

 مات یر همان یکیدروشکن دن اھ ناه اش یتیدلوا الم
 هی ی دنکهرکصن دکد تا مهفتو لیصفت نیلالم رپ لاوحاو



 - ۳۹4 تب
 شلواقاطیفاط هرز وک تقاجرولو 0 بوشود

 بوغار روم ډ هرخ الاب شلاق يرلتقايل هکم ر دکچ هن هکېج هن
eرار سا كتج  olراب زاخ ییادمع  Pes 

PEOراک هوا  
 تنواعم قوح بولک یا عا دج شی يرلپبق دج بولکود

 هنو هلبا لاح و ید ه دکتجوا هل ابو ررولف ترهاظء و

 هشاجرب م دنلحاوس نامرک ٥ دعد روش ربا هلا اما هوچو

 هنس هتلاق دنولرپ هک یی سرا یی فک یدیدنا بول راو

 + دناو بولک رپ جانو دایک هلتل ال د تا هنپک لک تا
 قلخ تالو لوا رار ولوا تحار راد تمر بوناوص یوتسم

 نا ندلا ېل الح كالم هنب رله اش داب و شما یسهشاپط چولب

 .ولنداعس عا روات دن توت کلا نادو ,شعا رار د رانید

 و دنکمر و هداوزو دازو بو دا نص ولخ نضرچ ههاشداب

Eندا »نشود هم فا سم منکر دز تورم  
 نافوط هللا هللا ة دارا و راشم رک .هط,ح شعب هدنهياب رد
 وک دنا وا نوک نوا شلوا رهابظ نافوط کرک یتداخ

 لاجارکا هکلیوش رانماغ | قرف ن دنوک ی هج دصک نده

 .نافوط بولیف یراب,قح تیانع هلهراشارب ها رک نالا

pe EEرداغا ارد ر « دیک اھا , 
 فوخ هچن ید ن دناررب وربخ ويد ردیاډ رک تمالع زوغالوق

 .یس هبعلق ود ن.دنا رول و اسسم تاج« نا یا بک, کح

 .نوکو .هککر دقوب نکلو, نارراو هناحاس تبار < ۾ بس هلباقم
 بویلوص یزک | یر نا مطالت

 لصاو لک ھن .ربشر مد ندنا ,شهراو .هنسهبن ر قلا ندبلع

 رارولس تا قم دخیل اهودزکا ررولوا



 i ۳۸م

 یناشاب نیدلاربخ موخ سو شع انب رازفساغود تاعفدلا هکنادوف
 ه دقراعم مولعو ندا ه دتسقت ششمرفکه رلشاغ و اه" هلنایزاغ

 شلوارداض یآهنصم صعب هدموجشو تايه اع ىح ردات ینارقا

 تیاسنع ینلن ادوبفزصم هرو نح یادیا مدآ دوسج و لباقر
 ییارطا مر نانو نیتسو یدحا هش ید نوتا

 یرعوط هب هرصب بوعلاق ندنساتشم انهشاا بلح ه دان هر
 یدلنا لیکن: نت اهم هد هرلضد نوح .یدنل وا هن اورو هح وتم
 كمطعلا نابعش هام هلبا هغرداقو هتیلاقو ذح راب هعطق شب نوا

 هنن ندا هقیطق هللا یلحاوساسط بوقلاق ندهرع خب هدنسهرخ
 هدتس هرب رج ل راخت هدنس هل اقم یرهش یر ن دنا:توراو

 دکترا بسا ندنساعود رافکتولآ لدر ن دنسک رفاکرب
 لوټ ود هدنلحاس دنه هلا یک هرات شب زیووا یتادوض ل افتر وب

 نیاربخ كنس اغود رص نادناو نیک دشا هزصاح ی هعلق مان

 زبخ نیکید ز دنوکه ت یرانوب نویلاق لکم یکیا نوا تولآ
 كنناضمرآ هز و نه تو دا اتع هننب زارزوا هلکع رو

 هرکص.ندشاخرب و كنحمیظع بو اج دن ربا رب « دننوکی نوا
 نادا شا نادشن ان مالسا لها رفظو تّرمصن داب هللا ةباذعب

 :هحراب یجرکب لرفاک ه دنبارق ناکنروخ :اقلوک ی خرق نو دیک
 تقو ندازبک هو” تولوا قداننض هن راکت ا غو نویلاقو

 ه دنا بولوا لانقو برخو لاد ق كنج مکح نیکد هیانع
 . نوا نکرذیکب ول وا روضتو رفظم زوفغلا كلما ةلانعب ىد
 نال وا نادوبق ش اب ها یکهراب تردزوتوا هرکصن ادنوکیدب

 یدیش هج رک | رولک هنب زرز وا یادوسق هوک رود هنزوغ
 كرفك د ران و رات هلا هریچخ س هعرداقر كن ادو قلع

 هب یو یماج ر د اف شب و ی هچ زات شب ورفاب یتس هچارط
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NANسیا  

 ضرع ود هذا لاصبا هک رد دما ییاعت هلدا ءاش نا هسروئوا

 شب و هتیلاقرب و هتفرف کیا هجوم یر ع هلکیا مالسعاو
 كر دنوک با ها راشم نسادعام توب وقیلا هد هرصب هفردا

 هززوا فب رش نامرفید كب دا ممر وینم یدنا شعلوا نامرف

 ه دکب اک هنس هلباقم نحره هرکصن دق دل وا هح وتم بوروک ن کر ادت

 لب میظع ن دنیفرط ب ولک تسار یساعود كنعل لاشترو

 یکید ناولس شر نادوق ادب ابخ یک تولوا لادح و

 رداهب حاقرب ندمالسا ت ارغ راس ب ؤلوا .دیهش تو نشر
 بو دبا سوت تدابهش دهش هد اهب را وا زا هننکرادهابو

 با تیلک بولوا حورح یک كراک یخد ن دنن رض بوطو
 نادکنح ن دنیفرط هلکشزبا ماشخا نکیاراشعوطز و همازهنا

 قرغ هلغلوا حورجمداب ز هچرابرب «دنحوب نکلو .بولکچ لا
 هنلخ اس رالرب 2 | نع نالوا دنا نکا شل واز رفع قلوا

 ودیا بیقعت رافک  یدیارانمناجهنصالخ نی راشاتنیولوکود
 هسجوتم كب دارم هلک خا رنز تسب نیوکو ړساو لق یی
 تد وعیروربضلا بور نوک نیکیدنا لام كد هتس ینتدلوا

 هز دنم ناسا اخ عفا و یدلوا لخاد هر هرصا  هن تن دا

 یدنلوا مالعاو ضرع نیک اضتقا قوا ضرعرارکت هلام
 (یاع ود یک هد رصب كنادوف لعیدیس)

 >(یتیدل وارومأم هکم ر وت کم هبیوس) ۰

 0 (ماجمازیس ه دششدو و وکریس هدلوب لواو )

 ۱ (ند هدنرکذ یس همسر ندننش نکرسبو)

 هربصم لاع رب رسیراضرع كنسبکب رلکب هرصپ هدنیطوا نوح

 رخ ندنلعیانایتشکو ند رابسبرهیماع دن اسوتیدنلوا یمن
 لج ید چم لولاك ادکلن اا مناابسرت ندراتوا



 بش بت

 نالکهد ردزاد ادقوذ قسافط یر تغ ندنوب رد هکلک ارب

 قاتل ردراشهانل واردا5 ةد انا تاور یزیغ

 تاوتحاو لوا ر اد دق وذ هکر ادق وب یاقحا اتفضو یانور

 »بیل یو وم مچ وتو

 وب" زاد داوا تعاب ههظع ق رح هعفد جاق هد هنط:طسف

 ۳ ا رمق ش#ا هشلآ لوا م دآ كرزوب

 هلک یا یا وخ عف د زارا ی لات درو هدرلک

 عقد" وطرو زاملوازاکن ایکدنا زاو یه هلاکت هسروف

 نوا لاق افتر دق ول اما ردا تارا تس وی بو دا

 شب قرف رز وک ر اج القن و القع یباکنرا هرثکت رضم
 رب شش لاف هک هد همم را وا یرهش و ع وش هک هع رات

 ولت داعس یرلترهح لات و هاش قح رد 5د رو

 لادعو"ن زاناو دو رغ كن رابرت هراضنا هللا عا نیم اشد اب

 عقاو هد هشورح كلام ام وع هک دلتا ةد اب زرب هدا ن رفاضناو

 او نک کد بلام هنر نوتاوا مفر را هئاخ هوه نالا
 راید روش ناوسلااتفلطء ناج« دک ناخ دو نلیدزب دشا

 کان راتو تج لاک هناشعاو ارفف ےن هات وب

 eR هشانق کر ایدشا دیک ماعناو مطع

 ۱ ر هيم هلک ندنس ه دهع

 ER نالف هد هرصن)

 یادتکو یکی دل دنوکد تخف رم ره كزاد وف یر مدقم نادنوب

 یاد وللا هد هرتضب نژلیک ناو انه قاغود نال وا هلا

 اقنات ادا رق یتساکب رلکب هرضب الا یدبآ شنلکج ر سه لس

 اتش لات زا هو واس هت كاتو ةد ناسالوا کد

 نامرف هکب داغ نالوا لاو زدم ناذتخ اصنس فط هتسنلوا

 یی تن تن ا



 سس و س

 جاور ر دملوا هرکصندرصعلوا اما یدزار دا لفن كکیدتا

 هندخ روکرارتفمو راظعاو .یدلاق ن دنقل وا هبنت هکیدل وب
 ندخانمو ند احم ی دلوارید شارا یسجا شرک

 هکیدراو هر اهن رب یخ یدللق مدآ نکا ند راک و ندارزو

 رر هیم وب و ردتبا ثادحا رهوهف نوحا راهعمانظع ءارزو

 زلدلوا رولآ ارکنیوتلاضشیکیا

 (یروهظ كن اح هدنکو یود ناخد اما )
 راد روتک یس هرفک ریلکنا.ه دندو دح ر فلا و عت :هنس یف

 ند کل ها رلیدت اص هتمان قلوا افش هطر ضارحا شعب و

 كر هدیک رلیدلوا التبم ود ردراو ییسهدعاسم هقیکن اراپ عب

 ندالعراک رح رلیدلوا ردا لاتا ید رتا وا فیکل ها
 هد را هوهق رادا| غوا هبالتا لوا یر هت ن د لود باڪګاو

 بولوا نوتوت لوک هوهق ن دنلامتسا ترنک ك شاب واو لذارا

 قاوسا یدرا و هنب رل هبت ره كءروک ن برب یربراثالوا ه دبنجا
 هن زو كد ر یرب یدلوا نمود ن دنرللا هلول یخد هدرازاب و

 هنقحو رابدنوقوفیخد یت العو قاوساود فوب فوب هنب زوک
 ضببج) زلیدن وقوا ترسان ی بو دا معد راعشا هواب چا

 دار كنو یدلوا عقاو هشقاته هعفد هنر هللا تابحا

 نسهماح یهدنرهطو نیسهماعو شب ر كمدآ ناه یسههبرک

 ندنکیدتیا یوپدپ نیس هن اخ یکی دتیا لابهتسا ه دنیا اصوصخ
 یکیدتبا قارح جم اج نیس هزاخ شا فو نیستم هککو اخ یربغ
 هغامد مولا دغب و یب دنلوا ثیولت ابارس هللا یمحتو دامرو
 لصتف بویلک تعانق ن دنو و یس هثیخ ٌهحار ندا دوعص

 لاثءا كنو و ینیدلاق ندلع یرللاو زدن راک ها لامعسا

 هک دید ر دن یعفنو یساشفص نکنآ راو هشح اف تارضم هک



 بم ۳ —

 رایدلشاپ هنلشو رفهوهق بوچآ ناک د ریبررب ہد هحلقلا تح
 نادتس هلوقم رازاب روقوا اصوصخ افص نارا ضعب التبم هفیک
 سلح هدر ززوتوآشمرکب و یدل وا رولوا عج افرظ هجا

 لوسط یک روق وا تاینس> و باک ی ک . ی دلوا رروط

 ندفراعم بوروتکرلا زخ هنفکو نیک رولوا لوغشم هجن رطشو
 .دنیعمچ ناراب تودبا فرص زالو و, زا هجا هسعا روتلوا ثحم
 ام هونهقهخ | کیا وب ن دبا تفایض بیترت نوجا قلو | بیس
 هبت هوش نلیدلوار درا نییافص تعج قترآ نادا هلکمرب و

 راکبو نیسردمو :اضقو نیلو :رعم ندیا تم زالم هکیدلوا

 لکوکو كج هنلکارب هلیوت یس هلوقم نین هشوک نالوا بسکو
 ۳ اک تن نما واوا ودنا نوار كج هنلکد
 باحعا هکیدل وب ترهش ر دعقل وا هاو یدلوازامآوب

 رانذومو رلماما رلبدلوا زولکر ابتخا یب راک یریغ ندبصانم

 هز دج ی دلوا التبم هب هناخ هوهفقلخ رافوص قارزو
 اکا رد هناج یوابسم هسیا اه رایدید ید لو ازلک هتسک

 رلظءاو اصوصخ بوبد زد الوا قمراو هپ هن اهم ن دقمراو

 مف هکه نن رهراتفمو رایدلوا ردیا ششوکت باخ هدښباب ین
 رااوتف وید ر دف رص مارح هلوا روکیعب هراو هنس هرم
 هلن ذجر ثلاث ناخ دار نا طاس هار وفغمو موج نج رایدرپ و

 نکل یدلوا رولوار هسذت ےظع ه دنرافب سش رصع هيلع
 ضعب و « درلق افوس زا وید یس وھق قتلوق نارا صعب

 هب یشاب نسعویسأب وسو بویلشیاندوبف .درآ اتندرآ نیک کد

 قح رایدلوا ع ون بولوا نوذأم هلکیا قوس تعجارم
 نیغاچ وا نکیآ یسبضاق لوبن اتسا ی دنفا ضوعو ان موح ق
 تراشا هرلناصت وب د نب راقالس:نب راقالب ھه راق دقاب نت اغزاق



 تب مح
 * لاح و هفت ےل دابا ضرع هت

 ناک یوم

e ۱ ۰ 3ی ی  

 كراج کاسه کو فک قو #
 ۱ + راد رک كدت ئا نس هلی فط مادی

 * ارادت هلان دے وخ وا تلتفخوت

 تباهم بی لاو اما تلاع رو و لاوختاول ر تیک ھت

 یزو ER ناوخناو# ی زز وکر ا کز وا ن دقن
 ۱ . ناشوا نکل راد ر ۲و یاد زب یدک * ر <

 ناو هلآ ناش کرو ور وکی ا جک
 اوب ا

 وا هک زاد هد ره تداتهش

 ترخ هک اب یدزب و یزوس ره كنآ * ۱

 تارفشخ ات 2مورد یدتقان لو #

 3 لاحی دل وا وشم و ن اشد را

 ۰ اع هنخامزوتوا هتک اروط هب

 |ادنشرو نه Su E راغب #

 اد هت من وا ایا | ها

 هام مدزان نوا تیغرت نامه + اخ را نخ یه
 ( كن هوهق هد وس ر اڪ! مور)

 :(نده دنزک ذ یرون هظ یادتا)

 ت یاب هعلک هک زات دن اهسو نتسو نا ۹2۳ منش
 هوه هدنلب | مور ام واقل طم و هد هبط ق یم دیلغ
 کوب ن دیلخ ام دندو دخ اول نح تس یدیغو هل اخ هوهقو

 زا :
 ب ولکخ فب زظ مات نیس ندم اس و رر هادنمات



E و ۱ 

 ا . ۱× مدلوا ی دلیب نوج ند هرشط مد راج
 , كولو ,نایطلس اب 1 كيبل ید د

 كنآ چ نیدیبکد:ن یاد #

 كناولبوا یقوذ يکدروتکم یدیب ۾

: ۷2 TE 

 فا یو رو ج دزوی نم ایوب
 ۳ FEET هی وب لر الو چ

 رد قوب ول کدوخ هب ول ز وک ن يسرولپپ *
 » هارو مریص ید اسلأق لصحم

 ۱ » هب اروا مدشود بولوا یابارخ

 تا اح وب هدکلوق هدیروش بولا ×

 نظ 61

١ 

 تراز نر اکاد مد زاب #

 کت لتضاح یدز ولوا مسلبد تحاح

 * لتضصاق هدنا مدرول وا هنادارح

 :هلاتفس رخ ۲ یداتعدص ار دوخ

 هل اف ی اح وب تق اع م دروتک *

 × باز یذلوا نکل وق ن: تل اع وا

 ا( نماند 2 ههل ئاخ قیلاوا لق ی دل وط تفانک

 نایت عاسعنب اتعخب نالوا اک ی دلوا مر وکی حد

 ناربحو كند نکر دخل وگو رب بوت وط#

 ناريس هدنآ شمار ولیق ورخ ید

 *نک رھ یدزاو قواو یا هدشلا

 < رک «ی ادندزوا شوخ هم اقرآ بوکح

 نعش د قجاو هبا یایدید *
 نسل دام دتک ی یاب ان
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 دنا 001۳ دن

 « زاب یا قیاس ناوح لوا اصوصخ

 r * راداف و یا هلک د یدسا وا ندزوب هن
 ه دشان قاهشا وب ینااب یی نو بن 2

 «دنفتوق روتاب هلی ونش قنلسک
 * نا لوا ل دردتا نفدیخاد كدروتک

 »۳ × نا رف ی دف وا بولیق ىزا

 قد رلح نوح ةت شقا راستا ر لک #

 قل اخ هدرب ك هدش هد رها بولاق ×

 < بوو بوح هدشحاربق مد ر هکهک

 ۱ * بوغ ر هکلب تنح روح لاشم
 اول وا ي دج ووو ی دب وا بولک * :

 یا لهدش وب نيفيا نع نو ۶

 * م دلوا ی دلوا نشو ر هل وش راقم

 ۱ * ,ل اعوب ندنرو یدلو ا روبنم

 | مشمالوا ندمدسنک بوک *

 هام یزوپ لوا شی آندیکلتب ی %
 ± رد یسضعب كع راشادلو ر ولڪ

 4 × مک و را لک یوسف رارابف

 E اص هراصخ مدرک مدوا * ۱ ۱

 شوه دم یدرولبق یهک نکاسییهک #
 ۷ هتک و ه را EE کاک

 یدارعوا مو
 راک ا کر یکه الوا دیه 9

 رالربا كس روت تیویشااق نت آ:لنوا#*

 تحا م



 دن ان

 * ی دتب ی دشود نیشاب ئ دلآ یزافوا
 * یدنشیا ھل یناب ید روک ےس بیک هن

 نیست ی دتا ورخ یلاحوب بوزوک +
xنت الجل یآ غا الز و مکید صاج  

 ٭ هاو ات وب مه یدسایف گن رخ شا

 وپ هن اوح لوا روک ن ينغدلوا لاح 6

 ا هکتاص ہذا م دلاق مدوروق *

 ناار و نال ان هتربسع و بوق اب ×

 × نبات یا بل دل ون ی دید هک اب ی دیقاق
 * ن ال + يه ليقف ان نیسرروط هن

 تیوسق هک اب ی ذل ڪک هل زوسا كنا *
 تعزره. یدلو و دغ هدانشا لوا *

 * ماشخا تفونکز دنا كنح ی دشب ربا

 ماش ن رلحاص هنوز وب مزر:یدتعاط

 یادصوبد ءل ذی تدوع.تنلک * , یادن ی دلیق كج روک ی دانم

 هوا هراب یسییک ور یک: ۷ هراضح ك ډلکو دود نموت

 مدلوا نوج ق دباص یرایلوادیهش.*
 مد زوم نوا کا شلوا هی هش ٭

 براغ را ضا ال وا لدتق یدلب اتص

 E :* نادررهو هبشال ترد شّلا نالق

 شهره شیت

 راد شم ام وق هدنرب تربسغ بودی × ۱

 ل هم دن در ۱ است الات دا قم ت2ا سب

 × .دیفیلد e he اا
 س



 بن 8۵8 س

 یدنلوت هسلکد لوا ندزساک ر الو *

 یدروس یزاف یکیا ل وان دل وق یکیا *

 ×« شاوه.دمو تسمتشلووا ید سی
 # شوخ رش هک ا وک هبال 1 را راک

 هدازغ لوا نکا رار دبا. اروننص *

 هدا روا یدیلوا ,دتیهش دب لد *

  عق او ی دلیل وال اح بوپ هکولاوق

 × مقاو ذك وب قح هسعقاو و دلكد

 نا ذکه دز ون و نولس قج موکد 5

 تاتصاو لاو ظص ق +

 * نادنا مدر وک یول د نالوا دیهش

 لیفت یدل راو یشاب ی دننلتک
*. 

 هال ید لآ نبش اب ماك وک *

 هلا یدسنکم نک ئتحد ای ون سو

 * ی دید ی د رقناح بوروک و رسسخ یل د

 د ر اد یدکی ذیل 1 نشا قیس ارتا ھت

 هشاب هوق كدر و«یتاج ردا ر#

 هش ات هکزواو یدسل وا ل احا بج ×

 * یز اړو سوب تسکح وب تیبا

 + یز اغوا نالوا دیهش ولا كسک

 ی دلک یدرود ن دنرب یروف ناسمه ۱

 ی دلاح یدروا یسیعل لاوا هلسیلا *

 × ن دلا ناب ن دن آ ی دش ود ی دلقس
 × ن ذیس وب یدل اق ر دیس وباق ساب هت



 تم ۳ جا ب

 ۱ هل رک رب یرب و مله دیا اعد بوکخود نیشا-نع را زا وکو

 بولوا دیهش نم رلنلوا یز اغ نم رلتلق ۸ هدیکن دنا بوشلل الح

 كمالسلا هيلع هنا تببح ه دابقع و روک ذم هلا كين مات هدابنو

 هی زوس راب زاغ هلجعداولای ملی د م هل وا روشح ه دد ىلع

 ی و راک تح رایدتنافقوت نیک هرهطتفو بولوایضار

 ینیدراو هلاوز ن وکو ماعا نع زا نوخ راشم اص راروتنلب وس

 اا بوجآ توب نا ۽ ی دلوا م اعو صاخ م ولعم

 = .يدنوا موج ن دلوق یکیاو ی دلقیح

 ۷ روم #* مدار هخ رک یس هلج كزالو

 فراعم یرززوس ه هدکتیسکیا * فزاع یا ه دنرا غ2 ا نکیلو

 ی هليا ما تب اھت * ژرلوالوا یلصم مه دحوم

 ورسحت ید زایدید ه ټو رب * ورسوخ 4 اد رع یر د لد

 شاباش ى الا ارلیدید بولوا × شب هلوف یکیا ییسکیا ك رال وب

 ندشناح لنیلسم ع الف # . ندنندلها نالوا هدزع راوح

 نربخرللا یروف ندقالوا .* رلنرا ل وا ندنرلب وط تراشا

 ٍ . یدکی دب روپ میکهلتعرس رال وب
 * یدلوارھاظنوچ یدبا یڑاغ نوا شب

 ندلو یکیدلکر الوا رزوت رابوق *

 ن داوصو عاص به یب زوب نوکرتوط ×
 *کیعو ولت [ كي هصن لادروناص

 * ردارب یا ن وچ ا ترمه ئ د شی ربا

 راک یدروکم کنوچ ی دق اب لاح وپ *,
 ر انا و راخ ه دنا یدبلو .تع ریه # ۱

 ِ * مچ یدجاف یدن ود هثبسرت یزو

 * هاچ هک دیتا رلب ز اف ید رارښگ
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 ِ س ۳/۵۷ ست
 رفاو هدمدلوا ل دلتا قشی اد # ۱

 رخآ كدا ئایا كج توق *
 × یل اتما نل ربا هد ةت راو هب وادع

 × لالا ئ :a یسوگ

 مالسا دلج ها یدلوا نضاحوحت *
 مادسق رپ ها فلج وی 4

 ات دلو »تا سا مدیا ی مو

 یا ز ده بک مدیا اما

 e تو دنا د ارد

 لکق ارب وخ یهدتکیلق ی د *
 ۱ ice هادا زما هنشوآ ملاك ةيج

 ٭ مادفاو یس هلا ع ول التیق

 ناادتیم “ناد رم 3 هرالنا مديد # )

 نالی نا یرز اغ 6 اتش قشعب#

 # لاقم كلك دزارببو روا یالوق
 بد # لاع تشح نی هرس مدیا ناب

 ندازو که سا رروض مدار

 برف ی E کد #

 × نامزکو شان رک نوکوب نوسلوا ادق,
 + ناب رف دنع هلوا نی را اص وصخ

 قطا كلک 9 و

 یل ا زن مین و 09

 هدرلعماحنینمو وم یاس و هنوز نیسم ښاد ن وکو یر و
 هدنزاعا اعاد نوا ترضن طب رماو هارط یکم زب هد احیانم
 ادارع زا ی درب هکر دو نال و۲ بمّانم ردسق و هابلشا



 دک واک
 ۲ بنا یدلوآ یونس هنوز وا لاغژ رغ وک ز دتصاف
 7 افهیهژو زوتلوا دارا هکددوب اا
 ۳  ه هيکبرفاک نالوا ا هدا چ

 E ا لوای دیار رد نیج ارق
 مد ی دلک ج "

 تن د نیدصق بو دیا هلان ژرع + ۱
 | و + ۸ -یعس ۳

 رجب  AR DSنی ۳

 | | ۳ ۶ لس مدیا او هاو

 م 7 5

 ثاوارف قدهآ ینرالپوسط یخ
 نالا, هي التسا زو هدیا چی هک ×

 طی اچ اب مات ایغب راب زاع ید ازآ 5

 . . , * تانع ندعع نام درد توا

 Birk هدنا دبامدآ تود نوا زوو +

 نانیا ا هدمد وا *

ERZلی ما به *  

 232 دک باور سم * هد نی یی ولت آ یسییک

 رج هکج خر قوبنوج هپ هربشط بوقیچ *
 هوم ور یدسلف یو

 7 8 دل اتتسارایماذزب م دوا رفاک ر دبا

 جو ھار ااا ا ییا اا ھوم

 HG هداراو ۲ شا نیسع +

 هرول زو" نيچ هز اشنا 7 ۸

  EEFهیب سه سون ۱۳

 ی تا زشت *"ناسعا لها ناد زب تیم زوکر مضا



 تو

 څا زود حاقرب تبقا يدق وط ا E مس
 یر راتفر ۲ ناس یخ م دن واو رلیدتیا نصح هنس هعلق
 نفکو مت یت هرات وا وب هیعلف ما ه دعب ید وا صاغ

 رکا نرو نام بل زوم اید او ندر
 هب دی د نکو ی دل وا هج و هب ه- هلق مان هن وتر وق

 یرات و دق م دع هصح بولوآ تفاتط یی ندم السا رکسع ۱

 و تر راد ارام راشحا نوار رش

 ید زانا قید وا هح وت هر دعلق مان هج وب وب ن دنا رلیدتک

 ن وک ویک ندنا سشیدشآ راد رت بوغارب نیز هعلق

 باسا نوکحاقرب و ی دوا لوزن هتسارکص هل ترن كع رضا
 هل فل وا بب رق یمانا اتش نکو یادتلق تزتشا بف هب هرصاح
 یدلروکب سانمو لوا عارف ند هیعادلوا

 یضاق هد هنا مان لاغر رع هدنیطوا (ةارغلا تامارک نمو )

 n شعا م طظد ناتسادرب هعاضیلار دق لع هتک نالوا

 نور ام لوا كردو قس مره زا نیش هدهاشم

 هنعب را بن اوج و هزاوج برق ر دقوب هراوتکس هنل وا رابزاغ

 د کنج هل و صوصخ اب مازآوثکم نکیآ یر اصح رفاک

 كب دجا لاو هدروب نم قلب نوج هکرید یدیا نک ېه ماقا
 هح وتم هتهف راوشوف هلرس هادی رک كن دهاح نالوا هد هعاخ

 دف ناو لوزن هنبرق راونک حلا دعب و یدیا شوا
 ترصن تازخرت اسو ارعاو نارنمریم نوجما قلوا لوغشم ید
 نیغلوا كیرداتش ناواو نت .تفو نکلو نلندتنا هرواشم تا

 نارد رم ةعیاثمو بوئاوا قیلعت هب هنآ دوور د نلوا عارف

 ن دلاغژر ل زم تلا سپ رایدتیا كنه هنفرط نو دب نوما
 تق ولس اشا. ند یی یا یکی راوتکس هلکیثود دسیوپ



OEE 

 قم هک د راوک ةاغ ند دته نا راو یتاوأام و نکس

 ر کب وک وادب هلل وا تس هعلق زاوشوق سا لاو

 ندارضا نالا منه هر رضا تل انا اشنا ن وف وک اصه هسن

 نالسرا للغوا كن اشاب ده داز انشا ی + یی دارغلب یوتشا

 اکو کب نایلس یکب دارغرونو كب دنا کب نوخزتساو كب
 كب ةت یک ناوطو كب دسجنا یکب لاغژزغو كب نات یی
 نجس فر بن ی ووشو
 دنا قالقو ربب كنهوک كل هن اد رخو الس را ناشفررب
 : تن رلفادعستولوا رب لا هدداسصاو قافثاو رد مخ 6 دات وب

 ٌدعلق لوا هلنا لر داتهب ن اتظفع هفو ناب غو لب رراچ باترا

 هدتم نوڪ“ هرصاحو وال هب اورو هحوتم هتل هشتم

 دانا رلتاک توقیخ قد 7

 نیسوق بول اتق هب هعلق اعنهس تشاعو ار دبا زادو ربکم ک
 ید یسشلاها هعلق مان باقل دن مقاو اک رقو ر ر دنا راوبد
 لخادو رارف ند هعلق هلغل و ازاد رخن دندورو كنعالسا لها

 هلی خاللسا کیف لد رش نارام ربع 3 زولوا راوش وف رای

 یولپ وط زم لان یرلک دروتک ندشولقش یوا لخاد هت رق

 یراج  دنفارطاو رکود شو زور تودنا عضو هرو تم
 نوطوا ردشلوا غقاو ن دنخ هب دعلق هک هنن رهنشوق نالوا
 كلفنا رلتشنآ هاو دوا نی زب كرلنود وے شالوا ابر ودلوط

 ئدى وا نوک وقط هرات منا را در دتا دودزت ئرا

 شیورو مالسا تاازغ هدنسهرخ كتس هدعقلایذ هروب رح ههتس

 ىدا ترو رک ورادو برحو كنج تام لخوا زاندتنا
 جرب هلغلوا نازو ترنصن مسن ن دعالسا ناخ تقاع بولوا

 كرارف خزود رافکو یدنوقوارلن اذا بولکدرللع هتسوراب و



 ت س

 ةيلوا ىلاخ ن دنرامح هلوعم ول یار دب یادعا هشه

 . (عرق تیالو رد ناخ یارک ت لود یارع ئاغ )
 هع السا لا هد.رکر ابغ هتس وب هیلا و هيلا ھت هبا
 ورد هاف جاقرب هکر دلک د مولعم هلیج تاحوتف نالوا بیضن

 روع مفرربو معظع ادب رایج یرب ند هلج وا. لوا شلوا فاو
 هدابناو ردنلوابسم ه اخ یارکتلود یناخ رق کرد

 ناوبا نالوا یتاب سوم سور هکشغا مالعا بولکیراض ع
 شات *ییهتم ربا تع زره یکتا ی زاد فه: نا مات دی مان

 رلک رادنو ريب دب هډ اب زن وچ ا مالا تراغ هد راسهب لواو
 لاماالب یدلوا سکعنم ةب اجو یلاوحا نوچ شم روك
 هراسف رابص رات ات پا هارب نادراک مان ازربم دم هنیرارزوآ
 كرات ات رابیدب نرافک ی دوا لا تن را بول وا بصت زاد
 شنعا یهظ تفو زر دیا.ل ابتتسا بول وا رادربخ,ن دیسک
 یا شیاسآ نیفرط هک ل وا رولوپ لابیعتشا لاتقو كنج ران
 دایدزا تب ر ول وا حابص نوچ ا زادیا هلسنج کاک هحابص
 ك دمالسا گم تربص میس شا هدتشاج تفو هلطاب و رولوپ

 ها ع راردا زارف راتخا ن د رازراک لخت راکب ان رافک, بوسا
 ندرفاک كيب شقلا هللا چ رار دیک بوروس بو دیا بیقعت جد
 نکا مالعا وید يدل وا صضصالخ لیلف لفا

 (هیتروقو هیشوبوبو راوشوبقٌبملق ع و
 تموصخب هلنا:هارک هاش|هاضتف اخ ترضح ۹۷۱ اهسنس ق

 اوت .هنبام هلا لارق دنانیدرف صا نيغلوا یتاتن | اجو
 هناطق و دو م چ كنيعالم نکلو, ی مانا رط مص
 دود نح و ندنرانو نوای هلیس ءانیاو ندنوامش ینایعیشا
 كل هلچب واو یدا رالک د ناخب ندن اداسف جاوا هد ده یالتنا



 س وچ تی

 . چوآ لوا و ب وي وفیآ هد سصب نیسادسعام باودیا باخت
 نکالاا و ی دتبابانش هسی وس هن ن دلو یکیدلک هلبا یک
 هلسنک هعطق یا ت ویل هراب نیسرکرب فلاح دایر هدنلجاوس

 یرانرهش ضو رعم هیضقو نوچ یدت.بولک هسی وس
 هتسایس,هلفع روس داخعا نکا لاج كمرب و لامرافک :ئدنلوا

 e هدرصم-ناوید ی دل وا رداص نواه نامرف

 ن ا ینا
 (حساک ورق كب يوقلاب ءارع یازع)

 او او یکم قنا و اعم او مسن

 راع مات كلومنالوا ین ادوق شاب كنيدنک هتسکمان قسنرز
 هتندودح سالک هلا نیک شم كاع جاق رب ن دی راوسو هداس

 نیساباربو ااعرو تراغ نیسارف هجنرب كن هیحانرب بو ر دنوک
 عاونا بوروس نیزراوط یتیدلوب نادنعح# حوریدو تراسح
 یکی ودل وا یعوعس» كلا راشهرم رار دیا تواغشو داسف

 لر وکه عسل ربا یسادنکو ر دنا لاتسرا هزل قغ یاد چ

 مادقا یتسدرلن و زدنا شراس كمهلک ا تراک لر دنا نیکلتج

  تفقوت االبو راروشو ربا هرفاک هدنتف و للا فصتو نا رراو هلا
 کز زر دنا صالعسا یعاثع یرلق دلا و رژ ولشد که کنج

 شا هدوصوپ لس هدا تادا تعزهزکانتعیخد ییتنوز
 بیک كي ج وقل ام نکنا ةرزوا دادما هذن کی

 نیشان هل وکی سن رز هکرارروا قو هرانفک ۲ اعت هللا لضقم

 نازبد توردنوکن دراشاب و لدینیدلآ ر ۳ نره نس رراتروق
 FT ۲ یدزب و تاراتشب دا قوف هتیلس بولقو تشز هو امه

 ا و [ تاتو تل ا اف مس

 سس اد طی یا کیت



 س oY تا

 یی رف اعون هب هرمطب هکبس هرب زج نمره .یدیشلوا حوتفم و
 طب رو طبض ند دو دو او ییلباق هنن اعاو دادما نصب و

 پنج لغم وا لاش یه اش داپ فیرش لغ یشیدلوا قنکع

 یدیشلواریکیأج هدنرارطاعرطاخ تام هربه دنک مرو ر
 یسراف رک و بوک ن دن دعو نعاسشاب نایلسرپ زو اه دقه و

 تار تالاراد هلا لح اوس رالرب و زارشرب پو دی ا نوب ن `
 ثاحوتف دوت بوراو نک د هود رد ندناو هدانا دجا نالوا

 هدبسراف ر دوخ نعره .یدیا شعا تد وع هلا ماشغو
 ءارو هدابز ندلیم زوینب هلدفلوا.مقاو ه دنع ضرا عاطفقتاو

 یربسنو حق هللا قح تیانع هج ریدقتوب .یدیا شلاقهدنرهظ
 هر ناتو تلو نشان دن دا تم بول وا :ندنامتم
 ادد نوعا یزاول كن امهم وب هلغلوا روصتم نموا سم

 یراناب رج اضف نام رف هدا ا ناقس هدنر دبا. وس

 هچزاپ ییک هخرداقیهکءدتشاب یک هنیفس زوتواو بولوا رذاص
 لیکنو كلرادت یرلمزاولو تاسمعو ثادحا و دانا هتیلاقو
 رداهب شا كل دن ول وب هک نادوبق ,یرعن هرکصن دقدینا وا

 نییعترادرسس هنب زارزوا ر هلا دبیعو دعو هجو ودر دن اضروق

 بورا و هنلحاس نمره یخ اد روب نح .یدبیشلر دنوک بوتلوا
 هرکصن دقدل وا لصاو هعابنغ یلک بو دا, ت راغ یرازب ضعب

 هلآ ناب بوکرود ت دم یخو بودا هرمصابع جد ییزه

 دج رکا دنع نوعلم نالوا روصح نکیشلوا پی رق نف

 لاح تیاغ هدتق رلث واریبخ نا دل اح نم د ص وصخ وب
 یتدلوا , یدت ااضرایتاوبق یری هلکمرب و لامرا دقفرب .نددیعب و

 ماراو ثکم بوراو هب مرج و رک بک بوعلاق ندنرزوا نره

 هک رراد اقر کیپ هعطخ چ وا ن ایک نکضف دناو یدیتا



 چ دین

 ندنا زولوا ققوم هدنهت یاعت والصف و رولق هرصاحم

 نکلو دولیرخوط هر هسعلق مان لورخو هلواب و هقط دض

 ه روپ نم ع الق ناکس «دشمانا یس هرص احم یس هنعلق هچگرپ
 رلشلوا ناسهنب هدرارپ رورلا بعص ضعب بوغ ارب نب ز هعلق
 _ ندشلاوحا كرات ورلد نادوق سد زلشغدا اکنالالتو لابحو

 یا ود كاب یب نادنولو كالاخو تسج كيب هجنرب هلنلواربخ
 راز ؤغالوق ندرالذ نا وا ذخاو بو دا حارخا ن كن ویام*

 ترنصن تا نخ عانغیڑک | ادخ نوعب :رردنوک ەن زرزوابوشوف
 هرود هب ردنا یاد وف هناسا هد غوا رول وا ماو اعا

 رزوکاربخ نکی ذیاه دننکوا لونان | هلیسک هر اب شب سا

 یا ودرکم رارولوا هج وته هنم رزوا بو راب وق روع لاا یو
 ناسیخد هتناحیرب شکاهاک | ندنکدلکدتس لوا نواه
 هناسسا قجئالوا فداصم اکآ ندارد نادوق سب "شم آ
 هرل ةعلق مان هیلاقو هیلتسکو هنیلاو هطرقو هتازع ندنعالق

 هیاهف آب ووا حف هلبا نانیتسا نیکه لبا نام زاغ موخه یییکرراو
 شما اول ایل رهناف ین ساق هیلاتو روت نینغ
 تازغ شعا بقرتسم هندسیما سر تسد اک | یچ د یساغود
 هیظع و و شکل وا ناسجا اک | هرکضندقدلوایوتتم كمالسا

  شالوا یدایو ثعاب هس دونع دادزا هناشبلاع نادناخو

 (نعاب كکب یربپ یتادوسقرصم)
 . (ردهدننای یسایمو لتف

 ةيلغ و نهق هرافک ك هاش نودرکهاش داب ولتداعس ۹۲۱ :هستس

 نوچ هلغلوا ین هشيدناو هظحالم اکاد هنماوب و ین هند
 عقاو ند هی ت اف اضم ندعو نع یاصقا یلاعت هللا لضس

 نی د یس هرب كلحاوسلواو اسو هرصب و یدناشلوا

Kaas 

 تی

 ۰ ی نیت تا یی ات نا
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 سد قب رح نالوا هنمان ف یش نوراو هش راززوا هلا رکسغ

 زراصب ناکرادتقا روفلا و راراصب نکیآ ه دتحاتساو تلفض
 ٠ هلت كرافك< را راتطا تو ديا ذخا هدلحت وا نیس هد رع هاو

 سب اراب ویقاب هن نادرا كجم روک اخ وب یا تود نالوا
 مان هاج نادنع الق هيناسا ب و دیابتی نع ندسلح وا ءارغ
 رمت اد دم كل ارق ن دنارل ر هبا حف بوش ود هنتوا راصح

 مال تم فب زاوا هنپ وزوا تیم ج زب رب مانول ول یکی رھیا
 وا نلرق .لنیخاد هفرصت تسد یاد یا ه دنوک یا .یلاعت

 ندربذیلد قی راشو فو ندرمظدال یارسانانل و ه دنرلحماو

 ةبطخ م دنا بو دیا ععاج نیسهسبنکو رار ول تونرفاو
 لیک مزاول اشو ناد زدو ناظفصسو نیفیدنوقوا یرام رهش
 لما هاه القوا بو دنا م العا نیعردلوا زاضح ۳

 ندقلوا ناب نکو نالان رافکو ناداش هلباتاعنوتف ةلوقم وب مالسا
 هیلو نا
 (هد هنس ون وب تکی هلن نادوبف یک نغاصسنلویلک راز

 (اغو د تنغ یو ند ه دنن اس یسانع نالوا عقاو)

 هکرداش اپ هلی: هبیلا راشم ۹0۱ هس مظعلا ناابعش ٩ ف

 در ی دنکن کیا نادومق هلا یناصسلوسیاک هلبس هیت اذقاقععسا
 نتاونع تالیکب رلکب و یان ادوق هرکصن دنو و. ر دشلوا تلانا
 رار هتل ود رد نلارق هجارف ید هد هکرابم هنس ر د شل

 ۳ ا eyi راشکشیپ و هیده هیاسهن یب و رایج

 ناش وا اروم هللا ن نیمه زن ود هيلا زاشم یاشابنادوف
 هحوتم هس هرب رج هیلسچ هلبایدد باوص كلارف دحارفو

 یهعلق مان دحرب عقاو هنساراقه هظعتخلق مان هنتسهو رولوا



— ERN — 

 ژاغ و رپ هززوا دا رع هنه-اوف- ( ةیاسا ایه اتش هلا ادارااذا)

 هک توی وقل ۲ نی رارداخ جاقرب یکسوپ یکسا هدنرپ و رولیچآ
 نادوت اف وب رک راق توت دا هرداق هد
 هن اقر یی هج د وغرواد هکشم ر دنوک نیرارببخ هد ژه هزبونج
 1 هخدوغروطتودانود ېکر فز هدازکب ضعب مدوط مد وق

 هنتب روغوا كن هسچ دوغ روط نکرولک ب وید ل هروکنتباصم
 هرکصن دنا را رول آ هلس هلینک نیس هلسجو رلرولک تسار

 لرولاق بولوا دیم و ندتلوب رفظ اکو ب وید رد رحاسوب
 ا وانما کد هایشان نانکسزووقو وام وج رزم
 تناهت هناحوفو تاوزغ جد هلع هلا ةجر ر دشلوا دیهش
 نا ردلمنک- هراکربلقتسع هکپ لیصفت ر دقو

 . (ضعب كن شان اص یسنکب رلکبرب ارج)
 (رد هدن زکذ یاعنروتفو تاراج )

 مان دم هللا ت دايس یاوعد هدنمز بت رغم ۹۱« هننس یی

 ناديا تعباتم هل ی دنکو رفاو یرباشعو موق بسح یب برعرب
 یادو هتل التخارب غامد هلخل وا رثاکتم نددح هرب تاعا

 ل ذکي و بوشا ربخ هلبس هرفک هبناسا ید بوش و د تنطاس
 هنئاسا هجریدقت ینیدلوپ رفظ هعالق ضعب بولوا تهی و
 یرلف انوو قافتاو یرلفانیعو ذهع بولوا دهعتم هیلنس هئلارق
 ۱ ا تارا ناھن ی ینیدنک نابناح و هرکضندقدل و رارق

 هلا تاسح ی یو دع یس ه هرفک هنن اسا ندا ردو هلا تار <

 هدنیطوا رار دنا هرصاح ى هعلق مان سوواب ن دنیلسم ع الق

 یاو ان ادو هدومزآ راکو کا خاص یشیکب رلکب ریازج ۱

 تنش لا تارکو تااعف د و ان اوت رداسهب رب رداف هی نی کده

 هدایوولن [ نداء رق ورایک دح یب ندای رد نيل وا امزآ

  Û CES RSMEیا زا  Jاس 2

 ی یاس اب ای کا سرو e تارا یا

ESرد ی سر انس ابی سست ی تام ی تفسیر  
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 س ۷ دم

 نسح دیفو رادقاعسو یلک نسحو یناصسیبالراق هپ ودشک
 شب نوا نوا ن دنراشس ر رادفان یک" لع حالواو یا هرقو

 هت رلفلن ادوش هت اسر ها دف ولع ها رناښکس شن نیکد هعاذآ

 هراپ قرف نیساغود هاشداپ ولت دامس هدنیطواو پوان ر, وقد
 یو دبا د مان هع ةملق »ماتت یاو یانی هلا یک
 محف هللا تج ز را ره بوکود نلاونلا لع نوک قرف یدر دنوک'
 دازآ هلفَعل وب بسا .ن دم السا لا هنسک كن ید هدنحاو- و دنا

 هدکد روسزوب هپ: یهاشداب باکر بولک هليا هروفوم مانغ ږونلوا
 محبو نکلو نار روس تباثع ینلناذوق هللا یکلیکب رلکبربازج

 ولتداعس هرکص نا لوق بو دبا فوخ ن دن رش كناش اپ
 بوروس زو هن وا تاکر هدنسانثا تم نع هپ هنردا هاشدا

 نواو رروس ناسحا ردنا اج ر نیکلیکب رلکد بع سولہ ارط
 لوا ییلعا لواو بولوا فرصتم تل ادع هج ورب لماک لسرب
 ر ر دنو د هتقلفا قم ملا د ع هکر ددنا:نادانآو لوم* تبت لھ

 قلطم بل اغ هو دع هللا دنع نم هسخ ون م ازکی كروب نحو
 یلیطفت ردزوهشم تدنن ابع ییابرا هررخاع هن است هک نقی داوا
 ةا چرچ چھا کمان نکس (م دن اخ لاو [ کو
 نادوف هلبا یک هراب یللا نوب نکرلغاب نر رلیک ه دبشن املا هّرطق

 كن ال یران ادوف هين اساو زیونج و ینادوسف كيدنوو هل اغچ
 لاننقو برخ ه دکد نکو د ی وصو هریخذ ورا ولآ نی زاغوب
 دوخ وبا راکب مک نب زاغ وب ناھ جنا ید زرولا هنجزس
 نعرو هدناف كملکب ز اغوب كج دنا قلعت هللا دارا ؛رد ررقم
 یکه دندرا هیدرب لصتم هنااا لوا هک سروک .كي هج دوغروط

 راورپ وب یلکش زاغ ىپ ولوضولقا ست اما لک 2 لباق كم

 زر دزاق بوروشوا نیس هسروف كنیک ترد چ وا نابه



۷ 

 وس

 E نآالاو یدلک همالتا خا هریک اب تخ د لواو
 زارع نا ضرح عماح یک کوز چ طخ رک ن م: دو دین

 قاغارها مدقم.نوکجاقرت امآ یدید زر هدیا رظذا هنس هپ وتو
 یصوصخوب یلابعت هللا دنع نم, نوچ ا باوج هب یچلنا ان وک
 مھم هد رع هل وشو ل دا شعا هزک ا ذم. هلا احا صعب

 ندنراد هب رتو .مدراو نوکر, نراقم هدصق مزرکص" ی دیا شمل اق
 اان مک درر تنزل هديج نره مدنوض

 قا یسویق لصتمو لب یکی را هبرت نیطالس رب اس قجما
 تاب دب هرکضندنتوالت هغ نشا یا جا ح اس. نم روط

 یچلیا ,یدلوا لباق ممدتارب رقت.هب یبا یوب .یدید روتلوا
 ۱ یدغفود ن دند اشتعا بولوایصم هدندانع

 ۰ (یروهظ كکب هنجدوغروط)
 (رد هدننات یاو غ صبور

 هچ هه بولوا ی الف هبنتادنول ارد ر د مع وق ند اشثم
 هان تراهم هد ابرد مولحو رولک هدوجو یرلکل ر.دابج

 نکرد روب رزک هلتس هتیلاق ه دعب ,یغیاق دنول ادتبا رولیقلصاح
 ادقلوا شب نکبارب یسک كردیک رولوا كلام هپ یک هسروفرب
 هی یدنک ینلنادومف دنول هلبایک هسروف شیب یجرکب لماک تبقاع
 كناش اب تسر مظعا رپزو هد بصع ل وا رولواصع»
 ي.دیا یاد وقار دو یکب لوبیلکح كي ن انس یشا دنرق

 ید ل وا در نوکر ارو حمل بل ایج هسا ر اک

 هنو رۆليق لاف هزافکه ح هلب 7 وایت الم هیاعو د هليا رلیک

 هدقدلوا یو ال٥ هکب نابنس نوکر ید زولوا قفوم هناحوتق

 نادوق هةوا ره اظ: س هبلغ كن وب رار دنا تالثش ندير 8

 یدیلکنوپامهپاکر ملا تلاجسا هک کصر ولواربغم مو د هم#و
 ر ی



 وچ اااس

 ٠  (نوشوآلیصفت ییدبا هن ثعاب هش رراقفا)
 مفاوبا نانیشآ سواد رف ناکم تتح هل زوم وام وح رع
 قالوا یا راوکرزب داوا كن رات رضحت ناخ چ نا
 هدنرلنارنفا دعس نامز نارفغلاو ةج زا هّیلع اث داع نااطلس
 توس میس یادوف دنول یکبار ند |تالدنولوقاناصروقهداب رد

 بویمردجا زوکو رارولوا شود هنویلاق ممظعرب هلتقفاوم
 ارقان رق یدنک ی ھه اتشداب ها رف رکع ز رول رانض

 هلا یعابناو تاب وسنمو عابتمو زاهحو شهرت و هلارقرب

 قوت رفظ هب یک یلاعت هللالضف شمردنوک ب وب وق هب یک"
 بان فقوتو رخ أت الب و رو لوا فقاو الاخ تقیقح
 ر وصتم هاشداب ولتداعس ار ولف ادها بوروتک هب یهاشداب

 دب شقنو شخامزاب نلاثم عتص اق هک هب ورب هک هس ر وک
 یامعت هللادنعنم شماغ را وصت-ن رظن هب یکه فص ام

 مک یدوب ےک ) للم یس هفناط ز وغا قم ا يطع دنهومرب

 ناو رول د واتر ا یاو ید یکی بضط یار
 نامر دج ادم و رز ولو م اک د وخ هلفاافزاو

 یدنوا هلم اح ةموح لار "اوا 2 یدننلک هعالشا

 یقرازو كناش ات ایفا رضتلارشکر قح وب ی دلک هتفالسا

 یدلکی سابا هعارف مدیا سلاج هدنس هطوا ضرع ه داتا

 یا دق یم وح تع اس زب هه ه«نتنط مظعا رزو
 ور نارد تباغ هلکنو ی دلوا عقاو تبخاضم ةا ىيا

 كنىراھاشدا هكا ارف ناشیذ هاشدان .نالک «رکصند ده نانغاشو

 رک وا تی و وند نانو هر
 یر ند قلتسود هم اکحو هثعالق ندژب نکلا لتصتم

 ززذا تیاعر روش ییارق قح ری راهاشداپ ردشمالوارهاظ



  هس دنا سم

 نابوو قهوصخ نالوا نوجا غارت هبا سا ملا وان اچ
 یدیا شکل ؤا نایب الا چا یتاعتسا یاعدتسا اعا ن دیهاشدان

 یایاده هب ايداپ هنا بت یلارق ها زهرا وکم یخ د هسفدوب
 رادعمرب ا وایه یاعود پودیا:لاسرارلیعاءا لباس هال

 كن راناضروق ابد هدکدلبا سام ا قلو دادما هلبارانک"

 هجدوعروط نالوایراهتشالا تحاص كن هرمز ,لواو یرادمان

 هډ نک ډا ز ندپمرک دیا یلاو .هنغ اس لبا یلراق هک كب
 هلیساباده كر وب نم لار ة ال اح ی دیا شلر دنوک ةا هغر داق

 نیغتدل وب رفط هتسودع بولک هر هاما یاتتم یرل ےب ارمان

 نیغیدنلوالتق یرفاک لوبن اپسا كر یکیانوا و د هج راح رپ نکلایو
 نیغیدنلا سوکعم و سوکتم یراق بس د دع یکیا ییرکیو

 هنن اساو نیفیدلوب سرسد هیاشغ دا قوق مالتا تب ا نئزو

 هقن وم و ا هعسد و ول ر او هر ابسا ندئ هني عالق

 ۱ هبا حت یک ¢ ۳ ن نل هد د افو سلو سومرامو

 بودا تراسحو پر 3 نیک ۲ پوتوا مس 3 هج ارف كم

 هن وي اه باک ر ح ورشم و لصفم ییازغوب ر س: بوق اب
 بودبا ان داب رام جد ههاشد اب ولتداعس بو داضرع

 كب ین اشنو هداز ل الج هح ر ڪا شعر ضر هلتدوبع

 راسا لیصفت هدنسا نعود تلکب هحدوعروط موق م یدنفالاعو

 لصاح لیصفت «دنابلوا. .بولوا هس و رع كلا جج راخ نكلو

 كارق هڪارف هب یدلوا لر نيغلوا ن دلو لیصح ۰

 كن راناصروق اب رد كهچ دوغروطو یادت ایشآالفناتسآوب
 رادقمرب ن دنروعظ یادتبا جد كلا هلغلوا ندیر مهش تاغ

 .رونلوا نایب و حرم ال اجا هلکلروکبسانم قفاوا دارا
 (هلیا بانا هم العم اکر ید تان رللارق داف )



 س
 نکیآ ین انرپ زو وش لسا ۹0۴ وسا هدصقلا یذ ۱۳۰ یف

 یدیشلوا قفوم هحوتفو مه هه بولوا رادرمس هعف د چ اقرب
 نام دخو قس همانا *هلج و هه السا هاش دان ولت دا عسو

 قو لام هبنلادعو فایر هدفون یکبار یت
 دننک اعطڈ هتتناعر نالوا قاق انا را اضوصخ ئاق هز وس
 ماوخا ره یلهصخ نیا نت[ کج یر م اوا لتا

 كز لجنوب یدکع ےل رادص قلمظعا زب زو هک ه کٹس هعقو

 نالوا مش هادا ترصت رفسو و ىك :نیمح قفل اش

 كهاتداپ ولتداعس نکا لکد شلوا عج هدرفسرب جھ رک
 ت هت کروند داوو ین هرز ر
 ` رغ تداراو هرتیدن نسحرکسعر دقوپ اضرف یدتا رصف

 ناهفصالکد ناوعگو ناور قحا دشودقفاوم ید هری دقت
 یداررقع قلوا ناسک هلکاخ ناادلب هرو ها ید 6

 قالب یس هدرهاظ تروص ی دوا لاق نوش دفع

 طظرخ هب یهاشد : ان رط اعطا یعاضوا ةت نادلوا نکلو

 هدنیخوب یا راک دبنسح لاکو ینا شا تارا

 هدنکوا یس هطوا ضیو یدلرود یرگ راموط ناوبدلا دعب

 رس بر چو یکن هللا هجر ی داروا یا ون
 ید وا اقا هناج اش اب متسر

 (تاکب هحعدوضروط دن ادونق كنها شدا هارف)

 (هعقد تاز دا وا هلا دادماو ننواصم)

 (ایکت دزباو م انها هنن رک هچاشا)

 (ند هدنرکد یتیدل و قط هس هعلق ید لاو )

 ۹2۶ ةتسر بج رملا بجر ۳ ق ( كب هخدوغروط تع زع)
 لوراق كلارق هخنارف نالوآ یهاش داب كننک ك عدا لذ امدقم



 سی ۳الی مس ۱

 نوج .راق ترشا هنشرت منح و لنبخ و مزاول رب اس و
 ی دناوا لاصخلا دو *هدانهش ض و زعم لاوحاو هد هنردا

 یسویق نیرب :ندنراغا وکنزوا فراعتم :هلغلرداسهب كنبدنک
 هس و رحو ِكفارطا لوا بو دنا نیعت عوبشان هب رللوق
 جارخا نیراتکی رداهب و اناوت رداق هئوطو تا یخ د كن هنردا
 ند هب ردقلاود ع ورا هدنیطواو | ی دشوق ههبلاراشم بو دا

 ندنعفد ایقشا هبت لواو یلاو هتغاسعس یلویکین هکن اخ دم
 هنتف وب هلتیعم يج د اک ۰ یدبا شل وا نامرف قمانلوا یلاخ
 هداج او یدر دنوک فش ا نوح ا قل وا شام هنعفد

 یادبا راشمروپب تعحجا رم ن دنساتشم هیساما ها شد اولتداعس

 E SD a ی را
 ضوع ددعتم هلاثم هر دس هدس ندنن اع هدا زهشولتداعسو

 یرصکب كنج وا ةاغاپ دخ ثلانرب نو. لاطای ئ دسلوا دراو
 یدنلوا لابس را هلنحل الع تولیش وف یساغاك ولب ترد و
 ضن هد هنردایار مگ هلباراغلباو زاؤبع ندا ردیخد هیلاراشم

 ناخ دیک یل وبکبا هلا رایشم هکیدبا شعاروتسووجخ
 لیوا نالوا هنمان یر نو رو نم یش هلییس اغا هدارهش

BS tgk۱3۱2 رام تصرف کز  
 هبلا یموم یاغا یخ دل وا شمر دنوک هن اځ دمحم بو دبا دنب و
 هنابتسا يخدندنا دبا, شبا لاسرا د انج هدا نهش هلبا

 ن.دتب وقع دشا ولالا طحا هن وام ناوید بوتلوا لاسرا هتداعس

 تمامز هدیزکرب هب هچگوط لیوا روب نعو ی دنلقرادرب هرکص
 پولی روتک لا ررب درب ین اوعاو هدرمریاس ی دنل وا تیاعر هلا

 ۱ ی.دبل رب و یر اخخ

 (ابشاب دجا مظعاریزو لبتفر



 سا مس

 :ناضعز لو دنا لحارعیطو لزاس-غطف تو زو تعرع
 هی حا یار ناتشلوا کید زاد کا لوک یا نروآ تلف وش
 یدلوا لصاع هزادنا یرورسو هزات تای هلام هلفلوا لخاد
 ِ (عابنطصع ناطاض هدارهش «دنلناموز) 7

 (قتقو ناوحا لالخ ندبانوهظ وید) 7
 دنش یکنا هاکتسد تن داعس هاش د اب ترضح ۹5۳ هشن یف

 دخت نادنر هتطاسلا راد هل اضدقا نا و رْغس یزادقم

 لاا لونهع ر 6 دنرلت» كت السو رتهش یک هلکتود

 بیعهب یدک لاذاراواهفس رضا یخ دب و لکا
 ۰ هن داشفر عامدهلکعدنش رک کا وخ رع وطاف نالا اش

 اقا ییزار ددع هراشید هلن ولو زدنا لوخ دسسادوس تطاس

 رس نالوا صالخندد الحیهب نوصساضرلاعت هزلاو كعا

 حاور دن داتنفربآ راک « در وص ته كا دص هماماس

 یتوب صاع و لذارا هیکیدزاو هب هبنرمرب كر دیکر رتو

 یقطصم ن اطاس عب رایدلبا سابق قلوا یطصم ناطلس
 مرار هاشم هیافطصم ناطاس کل ه دنلخلتف یوخ رم

 ف افطصم ن اتطاسو هوا شع التف یا توت وله دلا دالح

 ماتم هلکسع لق ه و تز وص هن زا دقو ه ةنادازآ

 ندتنادنولرتس لواور هشیک او كين السو شمردرب وادافتغا

 هن عوط لیوا ن دیه شمر دن وا مدار دق كی نوا هاب
 دز هتخ و ی اک ا کاو رر و قلنظا الو و دان
 ٣ق ارط طو قاتواندناو زو و كلزكنملتف او ید

 صوبو رش واد ةتشازا یراف وص یواش ەدە زود
 واس واهر راد هل نخو هبانماو نیم لم اص وصخ هباتغا
 و هز اخ لطو هه ذودادو تولاض را شا هلاوما نب شام
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 ۱ نولي یدوم یتناک ر داخل معلب مزاولو طارش هکلوش
 تەجر + هزکا رفا با وص ات وص ها نغ وام تزاحا نصح

 طداو رادع نم مرکالا شالا نا هلا ءاس نآ یدلردا
 :هکمادام تولوا دیشمو حص دادو طارش و لک وه داسحاو

 :زوهظ الا ةف عاضوا ر اغم هالاومو نت افاصم دس اوا

 تلف و کلم ناطباض نالیتوق هر هيڅ كلام و فاک | ها
 ةتندودخ تاهلسلس لوا ندنرفرط تکلمو لاا ناسراحو

 هد اعارع كت افا صح باسا بول وا دو دم ضرعت باوبا
 زو یاع دّتسم و حالصو لص قاضتقم و ز هیعا توق هعق درب

 جاکر ومآ نان وا ت رانا هد زکب اطتشم *هدان هرژوا حالفو
 ةولصلا هلع مان الا ديس تزعضح دق مع راوزو مارطا تب

 ردیرللوا ضا اف هتداعس لوا هلبا ن انیمطاو تیهافز مالسلاو
 بول و افت فرش هناقاخ يلع نزا ید هوصتوا
 دصق تران زو فاوط ی رلفرط هرهطء *هلقو هفرشم نک اما
 عام لسو روغ ناطفاح هنیدح وه هورکو نييس مونا
 مارح ماتم ها لاب ناتینطا و رطاخ عارف تویلوا لب احو

 : مالتسلاو را هيلتا

 “موا ةظااراد تنا نواه تعحاح)

 رقس : یدشیریا همانا یا یجلیا نوج ۹۲۴ هسق

 مور نالوا « دق الشق یدل و ماحا ندزو و ید یاوحا

 نطو رک و دقاکو دات زو هاسو ةا مالا

 اورو هج وم ندلیسو قترطیندالکآ قفاوم هب یدنک
 ناقش هر و رم هنس جد هاش تقالخ ترضح راددلوا

 هلا ناولد ناکا ةماغو ناشىلاغ ارزو ه لس هلع نریطعلا

 ی یا تم دیتا وا

e LANوا ی  



 س ۳۷ ت

 هدفرت ناورةم ريج نوا تب هراومم هلا یر رات الا ةیگ
 فتبآ ل دع "یلع نمایم اعاد بولوا فوربصم ونيل لاوحا
 تالا وم د دیشام وک وح رو دعمت طه همانا لاوب مایظتت |

 ین اج نمر !دسم ماع هیتع ود اب يرارقو ماکهسا كناناضمو
 هد ِنکراب ررد همان سوت وا تراشا هحالصو ص هللا
 هدنران ایه نیباسک» دیال رولوا مهتم رکصالخ | روفو هیت اچ وب
 ردنآ تعصا "ییاورسخ دعاوق؛ *دمزال دا او تقفاوم نسج

 مار یابصقآ مزب هک هلوا نشوو هنب رپ ونت دشروخ "هرنریاعص
 ۱ میهن هک نییدهب ء ایفلخ و ن زك ب احا نل اما هدنعو

 دراو ر دقلوا ظوفح یرلت وما هدر كرانا رود نیلسرلا دیس

 , دست اطوا یون بو دیا بارشا یاس وپ نکلا نالوا

 یخ نیکی دیا نکس طاع رظاخ ظوحمم قسلوا ع وف دم و عروتع
 ردل اما یابهتنم و ین اما تب اغ صوصخوب مفاولاق راررپ و
 الج یخی دب وا رکذت ل ام تد اعس ل ارم دما همان

 :هبهج و هللا مرکی یع ماما هما رکلا ناهرب هیالولا ناطلس
 قلعتم می اچ نیا بم ورواد هاو فا یو

 .ت.داعس ناشولع كرنا هیف كشال شکلوا دارا تالک ضعب
 ج را ندابصحا سادو و هبت یراناشد

 رب اس هلغلوا هرزوا هانا تدابعس هاجولع رانا نکل ر دنوربب و

 تابش اکرورس زلک مزال تو ادعو ضخ رهن زکپ اک !

 (منیدنجا ید |مهباب موج اکی باعصا) تاّوحوم "هصالخ و

 مزاتتسم تب روفو هنس هلج كررورس لوا ردرایشمروس
 "ی دس هل ابو ر دقو هابتشا هنکدا ترخ او بند تداعس

 نالوا عق او ه دنصوصخ تافاصم هللا فرط روم تلود
 یاد _نکیعلیا هيلا رابنم بولو نر رق هلوبق, عج نکی ورام



 ت

 ضرعتو لخ د هج راځ بول ؤا لات را رعاطم اھج نامرف
 قیر قفو قا رطلوا الاخ یدیتفلوا دن هود هيما وا

 متنا ر دیکأت رااقالا ةدلخح ناتسآ بولت وط كولم ورتک
 لّوا نما داتا و تاک وم نا دتنشلو داداو و تبع

 راک الاو دخت اعم ال | ف رشا ن دنزاصوصختو برقم کت هلتسلس

 ناو وه داش ضتتخنا مر اکلاو دم انا منیج عننجنم

 قل ؟ رطتلاس ر هز داق دب زك هداز ذخ رظیمافا كشیادادسلایداه

 فات تاک قرف رم اینا داعش لس ا

 ناو هدنافوا نما شخلوآ رب ر تاقت نکنم تاظخ و
 لنبقت فریش تولز لوضو هنر هدع نودرکه کس هدت اعاس

 هب یدنکبول و | دعستسم هلی ا نمربصم تفالسخ رب سس هاب
 ضاق روض > نع ند نکفرط زس یرومآ ن انشلوا شرابس
 یارک هسفيعصو یمان همان بویلبا ر رقت و ضرع هر غرۆيخا
 ىد وا لصح عالطا هتنص الخ نا وار وطسم ه دنتعع

 هک نره هدنباب تافاصم دعاوقد یهو تالاوم *ینابم دیبنت
 ی دل وا لم هاش و طرح نحارا م اغ فیرعش اع هی شاه

 لش ور ی دامن باش اھ تاتفا 1 ها یلاعو لاع نم و

 تولوا للا كلام ترت لاکو 0 اهض ىع رکردزوهدمو

 ةغلخ ادا جاا ضرعلا و لوطلاب یلاع فارطا ةعبتوا كلام
 شال وقت م زة رص مامز دهها تقم ی امن هالا .( ضزالاق

 ملست هزمازا ناچھھج یآر دابغو دالب لاوحا بودیا
 .هشالخ و تا اك ر ورس هنعمغلا دمت لع هلل دا “ر دسخلق

 تناده نا رھ تنراقع همالسو هيلع هل تاولتص کت ادوحوم

 رابزاهخو نر تا کاو مارک آ هس دقق حاوراو یراتانآ

 تاکرب هضافا نیمجنا مهياع لاقت هللانوضر كب رق تداعس
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 سدخرب ِتبص فا دیش ر وخ نو و نو درک ت ج لو

 E دننچ تارد اراد تا رم ابر تب ن ا ويک تداعس

 تمرکم پاببق تعفر باه تلو د تح قربسک و تخ جي

 تابار عفار ةرهاززا يترا تابا قابس پاتسلک | تبقنم پا بن |
 بقانم پک اوکعلطم لیاصنا لماک لئاضفلارفاو ةرهابلاةرعلا

 یربسکن یط الس "بل الش فراوع ب الط *هلفاق لبق فی ارش
 لابقالاو ةداعسلاناش سسّوم لذب ماخ نیقاوخ هصرلخ لصا

 یراکماکو تلانا رهیس رهم لالحالا و ه بلا ناکرا بینم

 كالا نی اطل فوونصب فوفعلا یرابتش و تعفر جزپ ئرد
 هاش سام مط ةيهللا هاو دلا رمهظ. ةسینساا ةنطاسلا رحم ه الا
 تاسلا ذیکسم تایفاو تایلست ضاطل ملا ةبادهب انو رقم لازال

 بفط اعا هك اعلا ةيربتع ت ایفاص ناجع: فنارشو

 هناهاشد اب راثد ت اد اعس تاو نيغ و هت اپهاش ر اعش نڪ#

 روئلق لاسراو .عاالبا هلا لات نیش *هلفاو رولوا الو ضتناغ

 نکا هش لر ثان یرعشم رطام رطاخ و هو ون رهم رم اک

 ل ال موزبمرا هسورح یصنا و حولا راد ام دعم هکدیلوا
 كل زس هئلبق زم اکم یاس ةع م دق دلوا دعسنببم ها موزا رفط
 بولوا دراو یمارک همان هلیس دنعساو راخ یبروق ند زکفرط

 تافاصمو تال اوم هدشام دعب نم هلا نک ام E الج باج

 ماظتنا مزاتسمو قلخ شیاسآ نم تهك روما ج ال صو حص پولوا
 اهرد او مق یر یا وا ده رط لوا ردروهج لاوحا

 هدن اموا بولوا عق او دانيا لک زار شما

 ۰ زک ازفا باوص بوص سر ءا هلا راشم هليا باطتم باک
 هماکح نالوا هدند و دبپج نر دس و رحم كلام بولبر دنوک

 و
۹ 
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 داعم و لیاسعم ور اصم باستک او ,یشی ورد خماره,تبثماو
 داحس اب عارفو تعیعج یورزاو دوغ دن اوت مادقاو مایقو

 مکه و هف سیم هسنیدمو مالا هللا تبن تراز فاوتط.
 لع هکر متم هنکمآ نارد هتشک رباف هس ی فرا اس

 دنن اوت لایغتشا نورقم دیا تل ود ماود ءاع د تشاد تباجا

 نواعم و رادسب تب نراقم نآ ل امورات [هشآ رهو درک

 یو اماو تعطتتاام حالصالآ لا دب را .نا) درک ادباب تلود

 ار ظذ شیرعرب زس هراوم. (ببنا هیلا و تلکوت هسیلع هاب الا
 ,رقتسح و هاح و ت نع رقم ین ابن اھج تنطلس كنرواو ین اعلس
 ناق اخ و ناکم.ن ایام ء ام چ هانشداپ هاک هیکتو نعشح
 e) ظد ) ۱ دابنابش و دیکسا

 تسچاور ار, 0 9 جاز # تسحانو تخم زا ناشدات یتهلا

 ۴ شیلا ل جات كاتب # دای شته اش تخ یاب زب
 بت ۱ هو بم +

 و تل اب بیر ماول# د ان دلمه اش یاب نور

 باع ر كلی خج نردیهاش داب بن اج ی دئلوا ادا تداعو
 ۱ راتک | دا قوف بو دب اراتفایص ماظع ءارزو بوللوا نامرف

 انادهقاعصا لوده ید روتک هنر رهو ران دلب ماعطا هلی ماعط

 ه دهپ رایدبشن | نلتیاعر هل ارلماعنا و ناسخا هعاو راشکشب و

 ب ون وا ناغرف یرن رحم نوبامه همان ضرب نوا فاوج
 ندبه ایش داپ بن اجو بوتلو ا ے انسه دنوب اته ناوبد هت

7 RE ORE TR 

 هلب امامی ز یر ند هسهاعلیطصاو هراکتع تاماعلاوهر >

 نالوا رادصا.: ید وا ماعلا مارخا س وحج بسارب

 رد وپ یتروص نوباس* همان
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 هلع هلا تاولصیدم هانب تلاسر ترضح و العو لخ قغ
 هضاب قیفوت . مالسلا مهیلع نيم وصخ هما ترتضح و هاو
 یاب همان یطرد مهناسحا او فط) نهم نا ناشلاغ هاشداننآ

 فالکت یب هکما سم نیا ماماب مات لابغاو هج وت یارک هفیفصو
 تن اضس تاقیفوت و یار تاماسهلا رثا یالتعزا

 نآ تابلو خوسرو دامعاقوئوزب یراودیما تباغ دنا هدوفرف
 نیدلا لاک بات صن تماوکح ام :تاواعاو تشک لماع داف
 نا ناکیدزنو نادم هک ار یس اغ١ سیا كب هداز خرف

 تقفاوم "یاب دیشت و تلاس ر غیلبت تهح تسهاکرد
  مدین ادرک العم هاکرد ٌناور تقاذصو قسود دعاوق دیک او
 ضورعم هک دومرف عوج روا رب رقت ار لاوخا لیصافتو
 یهانتمان منو لضفنیکعو یهلا فطا بهمزا نوچ دناسر
 اعدنسا هدب زو ل اهآ رخ تیت ضا رر لاسقا لوتق ماش

 مکعسسو دک م یعونب ار مهم رھا نیا یاب هکت سفآ ساقلاو
 ابد ایامرو یه اس زا ماللها موم میلاد کیف امرف
 هدو لاسلا عرافو هفرعو لاح شوخ و هدوسآ ناما و نما

 لاساصت الا یدیا تل ود ماود ءاع دب رط اوت ناکا یورزا
 لصاع مرتو فا ان آرا ۱ هتظتاو و دنیا لافتشا

 (لداعلا ناطلس لا لااهتفرصا ةیاهسع نوعد ل تناکول) نوف
 لجو نع یادخ ناک دن راکو .افعض زا دحاو لک ناب ززا
 نایب تاداعو موسر بسحر نوچ و دسر الو عماسع

 تسا رک سو دک قم لئاسرو سر عالباب تافاصمو تاقداصم
  ثالسارعو تانبتاکم باوبا هراومه هکنا عقوش و لومأم

 نیبلا تا ذ حالصا و نيل اج حالص تقیقحان دنزاد حوتفح
 رطاخ تعارف سزا هتشک ادیاوهو رهاظ نانالسو ه رگ عیچرب

۰ 



Eدم  

 عاطمو یت ابی ءوکش قذارس قراشم زا .(مخرا نجرا
 دارپازآ دوب ه دشعمالو علاط ین امعاکو تمظع عطاوسلادومسم

 نعارد, راحاق خج روق كب للوق هاش نایعالاو مطاعالا ټل

 تراش ت راش اب و تفاب دورو تعس تاعاس ف رشاو تاقا

 تشکر باف د وب هدش ضث اخه رال ضویف د روم زا هک هییغ
 ناینکم ح الف و حالص رون نآ نوجشم رخ نوشزا نوچ
 دوب جالو عبمال نانابس- و هر دم اع حاج وزوف ر ااو

 تبس ,(نیبضولا بولقین هنیکسبلا لزنا ی ذلاوه ) یادّوم
 طارشپ ار شعرکدعو | دهل تس و ر وهطب اب ارب فک اب

  لیاقهرد هتشاد لباقم مارتحاو میظت مزاولو مارک او زازا

 قفور نآ بیط مباع 2 سل ا 2 تایل سنف انصا نآ
 نابلاع نا ماشع ناوضر ضان ر ماسد ( ےتبط مکیلع مالس)

 نآراهزا مباور جاوفو ناعسلا ة.درو تاوعد ف ولاو لار

 ارقا صرع (اهننسح ا ا اوي 2 ةيكب مییحادا ور تسخرب

 هفح دن ادرکرطعمو روم تا قیادبج حماس نوح

 یلاعت هلإا مرعب و اقح ةدسنادرک الاو لفحو العا سلجم

 او لدعراونا تعاشا تهچ هراوتهيناغا لاین ادب زا

 قیاقح نوعصم نابلطمو«!تبسن نانتماو تفآر راثآتضاغاو
 (ةدوم بهت متیداع نی ذلا نو و مکشب لعج 4 ناللا یسع) نورفم

 م ابطا رپ تمه رخ تمه یکم و ما هتشاد ط اخ ظوحمم

 تاف اصمو تبع دعاوق ماکعساو نیبن اج حالصو ملص باسا
 "هروم۶ مزلتسمو داع ل اخ ح الص,نعصتح كذتنالب هک نینام

 لو دلا بات را) ۰ یاضتقع هکالو نبادو هفشاک دالبو تانالو

 عقاولا ف هک ئ دنچ را تین یابعماپ نیسف نط زا ۱( نوم
 ترضصح* ی دون و اضر اوشو اندو ند تداجس بج وم



 سا ا تس

 ر تقا لاح د انآ با رح # یکتا هح هاش نآ لدعرک نخ

 روم هاد کک دوبن نع روجر ناچ تسش نا و5

 زادتفا نایلسو اج ج ناقاخ راق و نو درک ماع ناتطاس
 هلا تادا دروم راده رهبس هام مجت !ءوکش اراد ن اخ
 (یطت) یهانتفان تاضویف زاوناح رطع

 یهاعات هته ز اوت نام رش * یھاش جوابا د ۲ یا

 قات ئازاد ناس رنا ول و بحااص زار دشکسا یو

 یعنی کج هتسآ دب دن * یباج ج نار ود وت یار رفع

 زاد دب یورد هنباز تروضوج * راث ۲رانتکسازاو نی جر

 نيف رشا نیر طناف ضالخالار وقوي دالا ن ركلا نافاخ

 ىلا الخلا ناش دهم یرکلا هتطلسلا ناکرادت وم

e (مظ) " e 
 قادص تساروا رھ وک ك لفك * فک ارد رهک ال او هاش

 تخادنا دیش ز و هناسوانح # تخارفا دینج تاروایار

 کو ا هار دور نوج ×یسب كنت ن ا ی

 ياما ق ا دواش ا ناک نا د و کار فر
 لاح كات د وش فا رخل اتیشج + لاکس فرظ دوشوخ عم ر

 قفوملاو نانلا زب نعلا كللا هنلاذنع نم هيلا تاداتلا دب ولا
 هکوشلاو ةتطلسلا رب مش ن ايل ناتا کلا هللا قفوش
 ی و لاو ةفصللا و ةهبالاو هظعلا عمو لابقالا و

 ورم هرها لا: اطلس نمایم لازالناخ ( هاش نامل ناطلس)

 ددان رت دو دک هاو طا زر یو ماو دلاب

 زهس نارمل ا ديلح بهاوش و العو تاو کوک هک ۲

 مکن مزال ناطتس تناطشو منا بحباو باک عب العا
 ها تسب هنا نايا نم هنآ ج رکن اک یا ولا یا) هغ رک هقودصم



 تا ت =

 بصانرادتلاو ةبئرا ىلاعم سس اکالاو نيقاوخلا حج انا

 نیلسف او مالسالا روم ظفاح نذل او ا مالقا

eTتن  
 تساهیاس نیمز شیاولریزب *تسا هب اٻ نیک شن ام اک یهش
 یردنکس اوا راد هشآ ره #یرتتضیقوا رصق ره نابهکن
 لوس ۲ تضف و جنیکن *لو رب نام او عب ات كلف
 و مس دن تساز تلف راب ز ×ز کن اخت ناشر دسر وخ ر

 رپ م هزز نک زدقدروخز# رهش ناک سم اج یار دز

 وآ هارڅ تح ورتهر ا دخ # وا هاکر د س ون نيته زو نامز
 2ا در تادا ناک بتا ریه نع تدا نا نا
 ناشحالاو لادعلا تالار عفار لاتبقالاوعلا نم ايم ة لإ

 رافكلاد كم نع نیدلا ةزوح یماح ناودعلا و ر ولا تانآ تام
 نیراح :نیضرالا هوخو نع زارشالا ر انآ غفاد نقفاأاو

 لاو ةانعلا ةرفکلا سوق ارت ماك ءاضسلا ةعي ربشلا سوم اب
 -"نانتمالاو فطللا تیاخصرشان نامالاو الا طانست ظساب

 ا غن

 هدندرهش داوس رد 3£ رود 5 هده را وا دیاس رد ناهح

 تهایقات د راع رب ةو * تعالس تاون ر د شش و زا

 دازآ متسر ناک نوح هلحز * داشوازودزد یار ا ناک
 الفا زرس نار دکن رک درس * اخواهاررددش هکناسن زنیمز

 تساشاب شناتسارت بلک #تسناز دراد رکا یر لز

 زاسمد قوشعمو قشاع نوج مه *زارمه كرو كنلل شتا رو دن

 ةنش هدرکار شاع سرود اشو رشوه آ متح راکش

 رانا یوززآ دلخ یراخاس * زان هو لح رد رک ا از ل اغ

 زا شک ژان از درآ نور *راوضوخرش دزا نزوس ناک مز



 بس ۳۳, بس

 (ےظذ)
 هکر خو هی هن زالاب ه دز. * هللا عسم لربسم هاشنهش

 شهالک نودرکرب خرج هدیشک. ,* :شحاتو ت ملو كلالولز

 شنیل ایعلل ةج ر باطخ × شنيكنرد تعاقش كلم ىهز
 د ا.د یربیمغی, ما شلسد . * .دادیروریبشا انارب ادخ

 تج ر رهظم نآ اص وصخ وا ل ام تبادع دالوا و لا لو
 ةن ا ص وصخا یناصس تم ا رکو ضف ندعم اجر

 بحاص اطلا فسکول تدر ىلعم یتاله ةروسب صوصتلا اما

 (مطنذ) ر اهيا ىلعو ملا ةنيدم انآ یاو
 دز م دق هللا لوسر ودرب a *# دا ناطاس رورمس نا ع

 یاپ وزادنکفاار هبمکن استب * ئایین شوډرب درکش یاپ وچ
 سین غی زا رف ارسلا یادت * یک د چ تعفر ردق نادشابن
 ادتهاو تراما جرب ناکراتس هکرایخا *نعاو راهطا هنا قابو

 (ےظد) . ر ادقاو تمارکي ناسا ناکرایسو
 دنا نیقب هار ی دابهماما * .دشدو عرش یادنقمو نیما
 دن راد هباس رد ناسا و نیمز: * دن راد هب برتر شرع جواز

 تسییابح ناشیا شطفررص ز_*تسیپآ جور, سپ رسناکتاف
 ټفا وزرا لالز ور بآ هج # تنانوربآ شیاپ كاغیزا نیمز
 رب ارس رهم رام دوهشمو ر أم یس دق فوتتکم نه دعب

 تت ر دینچ عشح افا ِتطسب نو درک تعفر تالف عا

 (یظن) رج رب, , )۱ .. تلزبم ردنکسا تدترح نایلس
 يناث دبیشج نامز نو دب رف * یتارهاک رس هاشنهش
 نییآ ج هایش تل دعم رهس # نیکمتهوکو وب دخو رادن اهح

 لداع ناطلس نایفز نايل + لم اک هاشنهاش تام هان

 ناهرپ رابكلا ةريصابقلا و نیطالسلا مظاقا ناطاس مناع ناطلیب



 تا ۳۳

 :تهدج ه دن کرب (نطرالآق هلآ لط لداعلا ناطل لا ) تند

  :عاطم اروم ام یک الخ وغ لاعآ خاتا لاا حالا

 اوطصاو ها وقت اف)7 عابتلا مال وكر تازا اوقتساف)
 و (مطن) هدننا درک ( مکن تاذ

 .دماشاوهو ملاوهف# دحاو هلا هل ایا

 ن ایز یر اذک ر کتش دنکب * ن انها تنعف رکش دهم

 تسرک د یاضن و دج تعاب «تسزکد یاطعوح شلطف کش
 نیا ساو کش هیس هته ساع هدرخ رظنرددوشیک

 ییهد شی وم سره دوش رک»* یت دب رد شدوب یئ اج هکره
 ناییو قطن دصب یومسره» نابز هتنک هذ ره زا شاب
 هشنکزانس ونزو هنهکز ا دژ # دننکن ات نش ره دلا دا

 یادخ یاتمسرکز یوم رکش * ی انج دن رآ ہک داشان
 ( تسفن لع تن اکت نا كع ءا نصح ال كا )

 هاک اب هادي نا ینهلا ىلوا:ل وقع كاردازا ناوارف تاولصو

 نوت ری تا تشارک تناژ هکت شهاتلل اسر تّرضح

 ۱ مدآو این تنک») چیک ناں تری (نیلاعل ابر نم

 دج امو) لوبقو تزعراوشتعو تخازفا (نیطلاو ءالا نيب

 (تالعالا تعلخال الوفد الو #یارخا یار غظو ( لوشرالا

 ةدنج للا یواف) ایفصا دنسو انا دیس تخاس نب نو حش وم

 هک لوس ر (یرسا یتذنا ناکس) زاورب دشلن ( نوا ام

 نوقلا مه كوا نیل اضلل یوط مو ترغزا ما هقاک

 (جطنعقلخ لعلك ا )ےک رتسو (> لاک ا ہذا د ترا شب ۃ٤ا موب

 رهف هبنزو دین ادرکخ یدتهع داد و ت الف ین تب

 ةوشلا بعش نم هی نیبلا تاذ حالا یاو ارت ابا تاتو

 EE GE EE دننانسر نییلع جواب
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 نیغلوا رعشم یقلالد نی رفس مچ ونک «درانآ تج راهبر لوا
 هن واچا زما نجام ندنرابخا لسادرا:بب ر را ټخ ا هاش
 هلا حالصو لص ی وراد هنساود تالهم ض نه نرذبا تباصا
 نیسعلبا هلا تایفحتو قیرافت عاونا بوشود هی ریبدل جالع
 هروب نه تلا نیغیدل وب لوصو هو سرا دمو شان لاتسرا
 زا نعا تب اغو مارک او تب اعر لاک نیکلبا م العا ىسنلاو

 سا نوجا لاسرا هب العم, هاکر د لری مازاجاو
 هب هیساما نوچ هوم فب رش نامرف بوئوا رادصافییمُس
 هر وامه ناوید هرزوا یه اشدان هش و تداع رایدل و لوو

 شکن یدروتک ه کصندقدیلوا تف اض نایدروتک

 مل اعر ریس ةياپ لیبقت بوک نیس هبوغ رم مایا دو نیس هففتو
 ضو میلست ییهاش همان ییدرونک بولوا ضربشج هلباربصم
 ېد لح و هجرکا یدییلبا مدعتو ےطعت هد دادو و صولخ

 بحومو لیروطت عاب همان تقال مدع همان نم تنروص
 رص هل هارک اش م د صلوا نکلو ردزتم یکیدیا لیصفت
 اده وهو ردینعلوا باکت را راتخا.یب_هلغلوا نعش یلاوحا

 ( هاش بسامهط مع ماش هم ان)

 ضرالاو تاوان ءابریکعلا هلو مجزا نجرلا هللا مب )
 (مظذ) ر. (مكلإ زی نعلا وهو
 م انک الاو ل الج لا تایفصب * مالبڪ لک لبق ڊيڪ | هلو
 تسنهکو رو همان رهر دص * تسا نحس ارات جان وادی ج
 د اش نآ مان ج ابتلا هرد # دارا هبمان جات نوح هم اخ

 هک تسهاکراب كلف هاشداب ةتسياش ان او عاط ةنا ةباشز|افص موج
 رب سز سرا تجب مو تفوطعەپاپ دنلب هیاسو ټحر لیلط لط

 قودصمارناشپاو هدیناتسک نیبآ تلدعم نیقاوخ یقرفو نیک كلف



Eسس.  

 ما هحشارف ٌملقو" نار ةعلقو هکسا ذعلقو دوقن ههلق و
 ندناعوتف نالوا رکذو نی :دلوا ح وتد هل ید را هعلق

 یکیا كي قاتسب رمو كب ولروغ | نادن ارتتخرمن هارعا یربغ
 تفس دجرم کهن اد و راز دنا تعباتم هللا یسولوا هن اخ كس
 ناخ روا و كب قادب یکب هج و ربو كب فسوب یکی هراسو كب
 بود | ملس نب راح اقف كانبرا ةعلق كي هاشن نهج یک

 اموعو نلشغا تعباتح نضرع و تعاطا همالسا هاتتشدان هاکرد

 ةه اف اضم یس هغ خات صاعبو یساکلا لوز رهش

 بف کاخ نادیهاش داب بناج و نیفیدلوا ندیهاش د اب
 هم السا رک اع هاك ارشد” بوزان نمرلفدلوا بلاتنط هلو ا
 ندا ناو توت وا لبضع هزادنا یی ر ورسو هزات ترسم

 ت یدشوا لاتسرا تولل وا نیعت كب دارم

 ٠۲ اک خب تالدبتو راست بان راب نداد قرت)
Eیس هيگ هه وم كه ادل اع هاش داب ة دعب  

 هدک ره ہرا بای راو زوب مشکنا هدکی هبا عز بولک ه دوو
 و امارفظ رک ع ی ولق"بلح هلن اسحا قرن ه-2ارزوب
 تراز وه وط یاتشاب دمج یسکب راکب یتا مورو رلبدروی
 رک و تم اع هر اشاب ولرم یس اغا یرصکی یر كياو

 هانو یدشار و م اغا ردتکسا ندرانش ا یبوق یل اغا

 لخاد هرو زس ارس مقاو هد هبسامآ وکی فجوا كن هعخ این

 راز هرس و ارس هاکو راکشو دتبص نیکد هراهت ناواو
 رایدتلوا اخ ندکع ا زطاع رطاخ ننه لر هدیا

 (٠ اع ماظنو حالصا ساقلاب مع هاش ؛یسلنا ندمآ )

 . كهاسمجناهاشدان ترضح ۹3۴ هنس یرخالایداج ٩ ق

 یراشاقا هلس هن ابهب قالشق هدن دودنح هو كل جم



 تس ۳۷ تس

 هلباهما ندو مان اغا لوق هاش ندنصاوخ هار دب هاش هدانت اوي

 هنوپابه یودرا بولک هلکلنا لاس را ة ساجر حالصو لص
 تداع هدق دنلوا ضرع هن انه باکر لاوحا ی دلوا لصاو
 ناود هرزوا یهاشنهش ای همه دعاخو یهاشداب هسح

 فرمثم هلبارنصم تداجس رب بس هیاب لتیقت یوا ورک

 هددنبامو هماکتبم| یسصروماو ین میت نیس همان بولوا
 اغ ما Ee تصخر هماظتنا هبا دو دح عضو
 جن اخ هلا ایلام نوباه همان تولوا نوذآمیب ےل دعبح وه

 یدسشاوا هن اور ههاش

 . ( اهءباوتو اظ علقو لوز رهش یاکلارضسنوحف )
 رفظ نولامه رفس رادم تداعس راکدنو ا دخ ترضح ام دقم

 ٌهدعاو ندنتافاضم دادخت "هفالطاراد ه دنراتع نع یاتثا هبورعم

 ناتسهوک یب اوجو فارطا هک هم ٌهعافرب فورعم هلکعد ملاظ
 ل ابح دارک | قوریب و نوردو دو دسمو عن« للوخدو دوروو
 هدرول یاکلا طسو هک دو دعم ن دندادع عاههب هک با لاثم وید

 بایسا كيشطض یباکلا لوزرهش یر ماو محو عقاو

 یبیکب رلکی دادفب هلیاشاب ناغع هلفلواعیاش یکدیا ندننامدقم

 ناتسرولو دادب ید اراشنلوا نیل ٩ اشا دم یب هت اب

 هرصاح ه دیدم تدم بو دنا عجب ی رکسع نره یک ا

 تو دنا تاف و مد هرتصاسجم مابا اشا نام نج .ی ینا را

 موق دارك نال وا روضحت هن اش لج دابعلا بر تباتعب تبقاع
 هچکر ریما مان بارهس نال وا یربم بولوا داب رب یز هلق
 ردیارارف بوغ ازب یی.هتعلف بو دیاری دن هتنص الخ یش اب
 عالق ناطءعسم ینوتسم ها ید اشاب دمج بلا راشم

 راواسه علق ندنوصح نالوا عبات اک او ر دبا بصن رادز دو



 ت ا

 لوزن هنا رق ینسهغاق نسحت بوک ن دنسپ رپ وک ناب وچ نوخ
 ناوو هننب رلکب ناتس در وکو هتنبنکب رلکب رکب راند ید وا
 تسد بواب ر دیکراتعلخ دنسا رعاو هب اشاب د اه رق یسکب رلکب
 نسع هفم را و هنن لب ناول وا دعنتسم هلا ینهاتش دان سوب

 كکب نینح ناطاس ۍکب هپ داعو یدلرون یتازرا تزاجا
 يدش | عطق ه دسلح مان نايل تخم نال وا رووطتس هدالاب

 یژ هراقنو لتبط و یراسوکت ولوا ناتشو هزبن شیارا راشاب
 عانا بولک هنوبامشینودرا یرلجات عص زمو یرالع ننوکنمو
 فرش دیع هدلزلواو راتدش ود رهظع ه یهاشداب تاناتع

 دع منا رخ هجوم یهانشد اب هنتخ تداع بوشیربا

 لواو ی دنل وا لوزن ةن مان قلزاس بوعلاق ن دنا بوت وا ادا

 هدناتسخروک هارک هاش هکدلوا ناتس تیکه اشداب ضورعم ه دلحم

 زادمات مظعا رب زو شل وا یلوتسع هب ییفاتشفاب عالق ضعب

 یرکشل ناعرفو لوط اناو یی خور ر یر هکب كس ترد

 نالاسهس رادرس هش رزوا قلخ لولب و یراغا لولب هلخ و
 هدقدلراو هب هعلق مان قلوا ی دلر دنوک هم رزوا بوئلوا بصذ

 فب دز نیک كلام نالوا یه اکتخ هکندش | رهخ ندهاش

 ابا وا نوا تشنعم لیصح هلنلوا یوتسم ط2 ةن بوتاوا

 خالق عقب بولوب تطزف ریکهلوا تد تیام ویو شاک
  كمظعا رب زو نوج نکلو شعد ون ن سر تسد هب نهاشداب

 موز رقظ دنج هُم وب ز نع لواو ندنکیدلک هلنا مالسا رکسع
 سو دبا رب یغانوق یکیا لاا یدلاربخ ن دنغدلاص هیاس

 یرکسع نوا روم یخد مظعا ریزو یدنآ ناوط ق

 یذلوا قطع وا یودرا
 (ردهادن رز یکی اهتساجرمتض كهارکش ابلرق)
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 وف لوا, نکسزدبا اجر قلوا بلاط هج الضو ص هبا ك زن
 ر زوسن یاب وا ناجا لص يلط رد ذو دسم و لققم

 وه ته نوع هات الخ ترعضج هاو هل دا

 ردراشمر وس قم الشق هدر بن رق هب هسورڅ تللا# دو دج لا

 نکفرش رکسع هد رانا هتیج رابهب لیا زب رعلا هللا ءاش نا
 نکشا,سانسا ناداتبا نایسب و نک وک ناب بنی زانه دص هلرب
 كلام هلا ناروار وز نارفنضف ت کوش بوت وا راضحا

 یلاکشا كزپربتو لسیب دارا بول وا رکنا راغ مگ
 لیدسبت هرخآ عضو هجسایضتقم | (اهلفانس اهیلاع العجب )

 بولوا شیدناتبقاع هک هلیوش هدنرما|حاللصو عاما رووا
 ویلبا افیئسا ن دن اب تفالخ ناتسآ نوجا یففدیشو,زوش

 زدقوب یراباو ترفن نا لوبق_نکسردیازاسینو عرمطت
 هاج اع تاب زا ی ه اه اش تسعغش و جا عهدن امز زه

 ئ دهنامنا نم لع مالسلا و زدلو ذتم

 « دنساروام كن وص سرا هدنسانئا هجوت ن دنفرط مورضرا )

 د3دل وب تنصر ذةمالسا رکا نسج هلا تنطیشو هلیح راشا لزق صعب

 ییایفشاروک ذم كب داهرف یکی اسلکقرق یدبا نل ریا نضرعت

 یس هلک سابل رق یلیخ راز دیا شاوص یلامرب یوکج هیوضوپ
 هل مان هج ولتوق هدنیفوا ی دلوا لصاو هنوپا ئوذرا هل

 یشابل رق یلیخ رب ید كبرع ییغوا ناخروط ه دقدنلوا لوزن
 بناج یسک . هنکیا یدروتک ی لا دو نیرولشاب پاو ذآ مززهنم
 یدلر وب تیاعر نادیهاش دا ترضح

 (نوبام ندا هننعجر لو اهر فظرک,ابعضعم)..

 ( ناتسحروک,مظع ارب زوو کی دلرب و )

 .(ید هدنرکحذ یکیدل دن وک,هتشن اچ )6 )
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 بز لستر نالوا مقاو هدنبا«كلیا لاسرا دنکلع ره ندرخا

 - نلاثعا توب * لاحخلایخ هز لطاب روصتیبهز * .شخلوا ناب

 یایلوط اعو نیغام 5 داسق اراک ۱, یضورع,کان ه دننافتاللبخ

 تولق لرتلوا كنتوراعیب دوخ ابو :رولوا یشان ندسیکهناوید
 ینا وب وډ هنیضق روولوا ضراع ندکنب تیفیکه شات ولغم
 مادقا ب ولک هروهط هتسدرب داش نا ی وچه كني رب ندرلبس

 رفظ تولطم تیاسهد و مارو هبوضقم تییاخ نکن طب

 نام لابح هکر بک ها بوک تنھنجو تضرف لوا رد رغاحا

 لاح هزی رکن سپ هیلبا یوم نب را اره هس ورح تلاع یوق چ
 سیعا کن هرصن نح ماشنجأ رفظ هاشداپ ماقع الاو_مادخب هیلاق
 ټپ سر تسد هتداعس لوا یکش 9 نوک یر زورونو

 داز یرااپ راح كه اش داب هروصنم رک اسع مه و هل وا
 ضراع کال هداس هرلنا تولوا ناشي رب و زغال ندکلنس فلعو

 ةباد نق امو): هلوقعلا تولببح ةت اط شخلوا رک ذ ینج هلوا
 ردلک اد ن تلفغ ن دنوصم (اهفزر هی لغ الا ضرالاق
 قه وس نارشا نالواهلا ناتس یک هروصتعز ک ایل

 ناروالد تونل وا هدام اوتضاج هداوزآقلب 1 عن هدرز زاوا

 دق رو ناس ا رخ دوسح یر زادنا:كت تحل ك زازفارنس

 ولن ال وا ایپ ناهج ر ناراوس هس راز دیک نیکد هنب رفرط
 رکسع لّدارا هکر دندک ازدا روتفو لقع روصق نلک تا هدازا

 نادنک اله كن افعض ثاود یرللاح یو نونز كنوباتمه

 هدومهبب هلوسقم وب هکر ول وا روظنم :رکشل رو هیادسعا 5 دید
 یس هلق وغ زوئوا تأرج هتعا دبا هفرخ نه تاک
 شلنید نوب هدراظتنا هتن ل رخ ص م دقالباب نالوا. دنرلفرط

 نران اج ناش كب دامان اتسا مای رد هنر ا نفت اوب
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 هللا زعا ربه اشداب هاسنیلاع هللا لظ ترمضح نب رضلا ن اقاس
 هبا ناشن اب رد رکشل هکدنجرُه هژادتفا تففانض و هراصنا یلاعت

 ناشاو مات ندرس دروس ن ويانه لوخ د هقرش راند
 هر یداوب یهاک ناب اتش هن الان و لاننج یهاک رولوا ادیان

 فرش هلبا لاقاو تداعس نسررولوا نازب رکر او لاغشو زارف
 بو دا روهظ ندافتخا *هذرب هدن امز یرا-قدرویب تدواعم
 دوج ان لا وحاو زس ردنا زاهظا یکنادرمو تدالح عاونا

 خاکه نازو یدلشاب هک | روهظی دعس هک طوب ران لاوقاو

 هنبرادنب ردو هخوکب وبا ی رارهشلییدراوزپربت رکیدیا ه دن
 ها ءاش نا ردلکح د لباقو نکم قم رحاق تو دنا لوح
 قح رولوا مولعم ر دکي تردقو ثوق هدنابلوا مرک الانعبالا

 زی بول وا بب رقرلغ د لوا هلبا یاتع تنالاصت و وناس
 «دقاذکو فال نالوا یدعت هکر دلوا كلرا نسردبا « دهاشم

 ه دنصوصخ هریصضح نالوا ۰ دلسدرا خو خښ هلوا م دق تبا

 نیقتلا خاماو نيثم ؤملارفا بلاط لک ب ولطف بلاغلا هنا دسا
 هللایضرو ههج و ىلاذت هللا م رك ىلع ماما نیا بوسعي

 زهاوحو راب ررد مالک نالوا رداص ن دنرلترضح هثع لاعت

 هنش كنا اما رد ه دنلحم تسارزازوس لوا شعلوا خ رد ماظننا

 هر هه ولع هناتسا ردراو یلکاشم هت هب هررضح و قتسانم هن

 هنیط خ او را ر دبشور نادنوک ییدنا روزت ضخح نکب اشنا

 تیهولا رضح ناب رقم بولواراریب نذ رس راک را راج
 "باد عیسوتهدزکب وتکمریهو ندلکدزاد رخهرسان "هرهب یدوقن

 قت اوچو یفارطا كنه اش داب هنسورح كلام بو ديا نادیم

 بام اک ب اون بول وا عسقت و عی ز وت هموقرب ندرایهابت
 فرط افلتا هفیلخ وان اخ ن دف نط نی را انریسم ن دبن اچو
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 نکدارح ص هدبن اطوا رکا ز دقو درو منم هب هک الصا

 وشام هداسفو هتتف تور وتوآ « د رکی رلعکلع یدک هلا
 بوپمردنوک ن دسان لذارا رک هسرتسا ملص ةقیقح نکی د زا

 هد را دح رش الاو هلبرب و باوج هک هل ر دنوک مدآ رارب
 تفط اع ندفرط وب رولوا هزکتی وب ابو كن العر بوبالتبق
 روئوا غب رد ہ دتقح تاحاح بابرا یناوسسخ تج سو

 یدهلا عبنانمیلع مالسلاو رسرولب كي یزکلاوحا ردلکد
 مان الاو بولبردنوک هلبا شاسلرق سوب رپ ید همانوب
 هعالسا رکیعهکنوح یبلتشعلوا ح رد ام دقم هک هدرخآ

 زسرولوا یوم هدرارف مک بوی ه دیا: مادقا هب هلباقم

 لیبدرا دالا هعشجرسو داسف عبنم لصا ندمجراب د
 هن رخ كلا یلاصت هللا ءاشنآ ه درام لوا رد دان تل الض

 تشحو مالک وب هلو ارب رحو د وست ويد ردشخلوا تین
 یسنکپ رلکب مویضرا هناکشود هب ایطضا هدانز ندماجا

 هلا راشم ناره رم ید اک ۱ رلشمردنوک همان رب هیاشاب سانآ
 یم هپ چ ین هعان :كرابدنک :ر دنلزاب باوج هل و ن دف رط

 7 رولوا مولعم ن دنوب

 (ندفرط اشا ساا یسکب رلکب مورضرا)
 . (ردنتروص همان نالی زا هنسالکو هارکهاش)

 . باوخ هب همان ناتلوا لاسرا اهادقم تولوا دراو رک وتکع الاح

 كنرابخا لیدراو زی ربت بی رخ «دننوعصم هصالخ بولب ریو
 نوجا نكن و یساغتنا تانرارح نالوا لیصحم ندنعاق-ا

 لوا یدبا شلو ارب یتالکمب هدنهصنو عو تروص
 یسکویس كنرمغ ران نالوا لعتنم هد هنس نو اک ه دصوصخ

 نيرا ناطاس ارز رد هدنش وعض تاهذو هدلاکشا لاک
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 ی داف كن نادابقتعا نلنوسابا ثش تراک لنا ع رااح مر
 ید هدبن اج هل قح تقولوا هسباراو نکفاصتا رولوا رهاظ

 شما زو ز وسط یزوهظ یدمج ندو ر ولوا نکمولعم

 ید ازواش ندلس للا ید نیا نکک,دتنانادحا و دلاس یر

 ك اع سش .یدیا هدنق نیکد هب یدعش نیسراسطاک اکا ندوب
 رلندبا تعباتم هشد لانا یکكن ١ ردنلاخ هلوسر

 نیس نعا اجو دو العو لج ندقح ترضح ینزاذوا رفاک
 كالع ندا مک هزک فک هزت ا دک اوجد ا

 نالوا ر وتسم رم بودا عارمخا هلط اب لب و اقا ه دئفح

 شل و یشحو اع ریو نسردنا فذک ی زکیروما

 تصوکح هزو رجب بوت وا رکذ یلاوحا نام و طارصو
 یادضخ تنمو دج شلوارک ذ ییدلوا اش هادن اف یابند

 یابند هر اصنا .هللا نعا ه انتو الخ ترضح هک هنیلاعلا بر

 چ نیا نما یا ےل یو ن تعرب ےب ابتو

 طظعاو اصوصخ ردقو نجاسنحا هت هلو طعو هدیانوا

 یراراهتشا هدر وزتو سات كمورلهاو نسهلوا رس حمصانو
 مانا كهللا لط ترمضح مور كلام شهلوا ناس ینیدلوا

 ند نییاو یوبن مارش تولوا یاو اراب اغ هدنراتلادع

 روهظ دم لاها رن وزت باب راز دارو هژرب ی وفطصم
 هلنتف نم الا اذه یلا اسو هسیلع هللالیض ن د هب دمج ټل ود
 هناش "یلاعت هبا: لازبال ل الا وذ رهق تواوا رم یراداسفو

 تادوحوم هصالخو تابش اکر ورس هدنران اش رذراز وهم

 روهشم یر اعد ه راپلع ءلزیدتفا نایکلا لضفا لج
 تداعس ناتسآ سعوا رک د یلاوحا ke هد مان رخآ ردرت اوتمو

 ندنز ون تالنشد رک او قلتسود رکا ندحوتفم اد یرانایثآ
 و



 ی

 ةدسیظع نارفو .شلنب د زر ولوا رف اک ههن ران الوا فرتنعد

 (اهفادلاخ منهج: هؤ اجب ادنستحانم وم لتش نهو )
 ینیدقلوا هشیدنا نداقعو نیاذع,هنخساطتتم:یلب هع رک تا
 تکیے مننهح 'یسازج كراندبا لتقیمّوم اعقاو شخلوا نا
 له هاش الط یر ادربزف یو نم الع من دغی هایش
 مالساو ن اغا کت وخ هر دل کشد تمان یدراکدیا ناعا

 زقشرردنوکب وزا هن ارقتانآ هزکبزلبوتکمو زتسزدیا نیهاوعد
 رام ان دنارلتکلم را هاش د ا٠ نالوا ندننلها-ن اما
 هلی ناذا و لاد تعا خن یز اغ تفو "شب فولوا زا نضس« و

 نوتقوا را هبطخ هد رای تاونلق یزاههلعجب را ردیاادا
 مارک باحصا و .مانظع لا بول ردو چ ولم ات اکو رس
 هلا فاضنا راز رب ور لتحت هنیعجا هيلع لاتعت هللا ناوضر
 كاجو مالنسا ان آ هذ هزکعاضواو ل العفا هل زم ل دت ار ظذ

 ثداتیس فول وا د اتعم هل اد اتش او فر ر دنر او

 ه دنراتون دهع مالسلا هلع دخت نرخ نتسز دی اتنیساوعد

 زا هدنز دف رم كرامو یراذقم ی اعءارز و راتس و ننع
 نشردنآ قعلو تشاشاخ هتفارک انها نالوا یراضیاضمو

 هسرلتعاتشوهاسف اتالع ردع ی رلکدب رالی دخترک رلس امت

 کو گاف ره سن نیا عفدو منم یرلنا بورب و اضر
 هداك م لؤ او یرلنخاص هلن هوا ارخا:بب رش خش
 رف اکا ییزاتلوازارف اک هلج زانزب و اضر هزفک بودنا تهاقا
 رادقوب ی داسلک هدزس هسیا هرلنالوا یسانسلک بد هک

 مدآ هلکع درب ام س + درج رطب کیا ۾ م اللا ناسا

 ناتبسو نم وس ئزکیدنک مخا ولان یرولوا نمّوع
 كردن وک دبن اختوب هتداراو زکال رر لوئ وتف هرس بود داقتعا
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 هاشتفالخا ترضخ هک هیلوا نو ه دیشوب نوا می رصن
 كنب ولترضحب م.رانصنا هللاا رم اشداب ,هاکشلد ته اعس

 هلا بناسطوا یرللوف ارزو نالوا دولت ساسیلع تعدخ.
 اربز او درالکد,شمردنوک توتکم الصا هادیساب عالموزلص

 ث راوسض قوا بلط هل اصم هليا بتا وا نادفظوپ
 كتبرلترتظح,یلاعت و هناصس قح هنلاو هلل دا ردبا با |
 لاو یراتباده تا ره بلب رف ناهچ ییاو یرلتیانع ولع
 نیما هیلع یلانعت هل ناوض را تماظع باج او مارک
 تکوشلاک توقو .تردق لوا هلبا یرلدس دقم حب اورا تّمفا لچ

 نیقاوخ | ردشلوا ببصن ههانیف الخ ترضح هک تم*و
 مز ردلکد شل وارسم نیکد هی ید هب هنسک ندزادتقالاقوذ
 بوش لب ادا سه .حاللصو ص هلک ریس هکر بشل وا نازو زنا

 نیکد هب ید زدعقاو الج صوص وا الار دنوکرلبوتکم
 حرصت رارکن دوخ هداراهمان ن الب رویپ زا.دصا هی اوا

 یر هدنچب لاصخ-كه ایف الخ. ترضخ هک ردیشعوا

 ص هلرایرلبابقالا دلم ناتسا بولوا لو ذیم.هفاطا| و مراکم
 یانعلوا ار دلکد نول وا در یرلابتغ راندا دار حالبص و

 ایل اج هک دلکد وبا زاد یشعوا ص زوج نوجا بارسا
 هب نین وک پت اکم بولوا دارم دلباصم ندف :رطوب ها پناطوا

 هم ان نالبرپ و هب یجلبا نالوادژاو امدقم دهن ماعم ةناتسآ
 تبالو ابیات ی.دیا روطسم هل راص وصخ وبا ه.دپ اطتتم
 راد رل رف اک ی س هلل ن داب اعر و ن.دیه اتس نالوا هد
 یول یرلکدرب و وید رد بلالح نع وا ستفم یزللام و یرلتباق
 العو لج كل دنوا دج ترطح ب ول وا رک بت یھ و صج
 دشت وب مالیما هيلع تاج بنتلاسز تربضحو نعم ديتا جوا
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 ن دششوا تواتنفا م دوی ابه ةا ناوصس دلازا ان اتعع لوا

 قید ر هشلو ایمان دنتهحتفارطضا تانآ داعش ٹاک لوا
 نایفاتفالخب رج ر ھاسا سند گایلطصا
 عیارش نوما تعاشاو یدعچنا نرد تانه یاتخا اضح

 تلاتسخو قیرط هعفدوب ردتشلهراباج و هلبا نان بود
 ور گسطالا نعالآ هیلآ ءاش نا تولوا ليضع الا دیااوخا

 هواوی نکم رگ هنیمز دقت ترا و لوا راد قی روح
 e سدیم یاتا تن روما قم زات هن ادم یونس
 ندناوضتمس ردشعوا تن قمالشق هډ هی كلام هاو دجخ

 (غ) خلوا هتنتزوض تدواصضع فرش بال ابقاو ث.داعس
 تلق .توق هد اضتقم #4 بلد سب در دیا ردا اتش

 قنا راپا زکتیدلو + ۵.دوجنو کر اد انوا للسییضحت

 نادل كلظتسم ها ناتسروشک مالغا ك الظن زاید زونه

 :ندشکهآ كن ركنا. روا یفبدوا تراش | زکهسرولک
 یو عمل« دنا رکو دعربنعم بوللق فرطرب كنفتو توط
 هادی اد یک بناعن حب ب اقتران لفظ ۍاښک ن اهح

 "لاسسزا ها قابل قرب ند ةح ان وب نیس وا: نشلعب :ر دغطاسو

 ام ردنوک دمانرب هع رب زو راکت هنکصنادناوصو توئلوا
 ناهز آدتفرخ رع تاک ولف شن اد نوتا لاک نسب و
 a و واک ناق ی 1 قلوحاحالسوطتو
 e ید چنو كاسر

Eاا ا مود  

 ا :« دنناونع بوک نکیونکع اتیلاح
 :یرومقنض تللاسعا فل اسخماک ۱.هوکص بولوا دراو بناکم
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 ندحالصو مصر دقو یرااناو ترفن نادنغلتسود كن هنسک
 هیابارب تیهافر ندبناشلنوا اعطق .ردشعلواناس وید رن زاچاق
 فال یاد وانو شام امزح ب ویی وا رد تاضقر
 دس و لرل ام هد مزو نح هنس ر دشتلوا دیهج یس

 زووهظ ن دہن اوا هکرازواو ماظمنالواعفاو هنن اب اعر
 نیبم نيد تيجو ترغ دال ردبلطا یدابلا ر,دشلیا زوژب و
 نارات ن البوق هب اب اعار ن دفزطاوا. بک دلوا.یطنقم
 ءان کا برد دیه اش, ه د کالو ی دنک ناودعورهق

 اردا ناروود هدناجاب رذآ یفاک اتم اجحه رک اسعیکردراپآهجآ
 نیژر ه اب واز لایه اک ب ولو اا دپ ات نانو مان ندزبس
 ند ره اظم ز وريف نکانسع تیشخ یهاک یوم لل ابچ
 یهناشو تنطلس نیا, نسردبااکنا هن اتسکنس ر ورا بعص

 نکهسیا « اشرکا ,ز دنیموپ یهانب تکلعو.تعوکج دعاوقو
 یبسارسو ارج كف اه نککیدبتیاهب اب اع,ر بولک هن ادبیم
 تیسم كاران ر صح لاعبو هیاس,قحت كيسلناهدهاشم

 یلهابش نکلوب هلک هزوپظ ر وما نالوار دق هدنینیب هيل زا

 هل امز ره بولوا رکن اصقنو ر وصق هدنس هز اد, كلرو سس و

 هغلوا ورپ وار هلیارکیپ ضط یکسع بو دیا رایتخا كلا زمستزیغ
 كلاس هس رط,قلهاوخراذعو كلزكاح رادسفو نکرادتقا
 ساد کهن اافعتسا ندیهاشنهش ناشآ تمرکع ناتسآ بولوا

 قش كلل بم هکزد ةددع تاعفد .ید رولوا نباّرف «دلوق

 هدنامزررت هر ولوا قرغو ل اعاب هلیا روصنم رکشل روتس مس
 ریش یتا اوچ شو ا

 ثا وات س ام ناو ننی همانند ھل مانو 5اچار
 توئلوا فطح الم وبد هاوا.مادقام داغنن دنتیشخ :كنفتو بوط



 بس او

 تحجب هلبا یافتا :هلغلوا یرلکب,ترمشع و يرل يحاص قاع وا
 اغا كسب افرپ « دی نالوا فورمم هلکع د ناییلس

 ینوکی وا كيف رش ناضمر كجا انس نیشیدوا

 ليج ندنبفرظ راردنا لاتفو كنيم 0 بوراو هن :رارزوا

 بناج تصرف مس تبق اع از ولو ا حیپذم و جو رح هنسک

 لوا بولوا روهقمو مزهنماراشا بل رق بوسا ند دازک !.ناینس

 نانو مان ی وادی دبا ج د. ناطاس رج نالوا رابه دام

 ی هراقنو ع وتو .راسوکو یرلجات عج جیرفت بولوا

 ی اف مالا نكسع یلایعت ها لضف ب ولآ هلکیاب
 , ی دل یاریشدب هم السا اشد اب اکراب یفیدلوا ۱

 Ken همان نانوا لاسرا ن دنناخ مظعاربزو )

 یک ناک نایلستضح بولوادراونکب وتکم .هناجوپایلاح
 دفرطاوا ندنرابن جا كتر هراصنا نلاغت هللازعانبهاشداپ ن اتس

 ندي زق: ترع نیماضم کاوه هان نالیروب رودصقرش

 یم ها ك ال ا نالوا یار اط ه,ره اتظم تّیخ رطاوخ
 مور زا شوا ںاھظا درب رقت تروص ردیراع یب سومان یب
 .ناطلس:بوناوا انا حالص و طص ندنبناج اشاپ سابا کاج
 كلج ن دنوافرط هکلم یلایعت هلی ادلخ نایشآ تفرالخ
 ی ډا سد رب یون چا ا یی دوان انا تفوخو

 هر دعاق قیا واولسهنښرا ندی رط یکیاودننایمراهاشداب
 تیهافرو اب اعز: تحارتسا مص ر دشلک ملوا ن اشیلاع ن اهاش

 نییآو طارش قفلو|لع هجتساضتقم (رتخ مصلا) نا ابر
 ندب جو ار دقو ,« انشا هدنغیدلوا ن رق تو نیقاوخ

 هراصنانلابت هل |نعا نمهاشداب. !بولب ن دنوکیرا همان هلت اعفد

 نایف و شکمو سوت نامزره یراناگم تداعس نام كن رات رطح
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 یا رع نکات نر ی وفا 3 77
 ن دتقرط یماونت بولوا رک اشو نصار ور دلا لما
 یا کو رسا , دلکوا شالوا تاسرا ان هشت منظعا ووو
 زدنقو یدساوآ لتصاو ن دیدن یراکشف دخ هاسسزپ نالوا
 هات ناخ نورما تبعتص اوز لاثم تو دنا باک ترا تالواع ی
 ةر د دنوب تاویه وق نی مر هیلهابن تربغ هته نیکیا فدا
 ماقا ندناناعر انا ام توزاو رکد یوم تام ید ازات
 e قرر حرقت داها شم( نفاعضا :قنعفلو" 9
 هر شن او كبش لات راس یا “ین زطرپ نکرتشتسو
 یلرداسهب ت د الع لازا نلژاو .دوخ وش راق هران ر دقلراکهلیح
 توانا نافآذکو وال هم لی "ول ومهاوت ولد هک وات لکاد الزس
 کروم اشا زکه سلکا N دی رکن وآ اصزف

 لع فا a اطصا «نا مه التو ط هما د لبا تلف
 چ ن یو

 نوت لک و هادی یک رز یا
 1«( یتیدل و زق هی رکسذع برف صخب ویبشا)

 0 هلن ات ولا لارا مر هم حج كتم نانو ؛ هم اس هرس
 "تو یا راتخلبا هلن والت قطب دا کیا واو نما تلدفنا
 6 دقارظا "لو توراو هن زین ات كچ غار بۈك ندزی بت
 ٹراشخو ت راغ ناتسفو ارق جل تۈر نان قلنادانآ
 ها اب یا با شل ن اسکی هک ااو لنت اب اس دعب
 دزد یار تص ل دانا نشده داف " > قالوا لخاد بد
 قلب ویس نردستسا عا اجزااعیخ دون ان ل طاس ون نخ وا نسخ
 شخ لوح یازوکو .ناطاسا حلا وا ولزاشو او ناطانسنلعو
 زابل زق يا رکا مان هفیلخ رکیدو ناطانس لوقیهاواو"ناطلس



 سی وس ۽

 نالوا ناباع هدرهاط ر دنونفا.نډ دعو :دج يجد هيس هعتما

 خ ر لکو رللفط م هد نمدی ل زونهوربب وپ ۾ م هع نت ۳

 رد یو دن! و نسحو رارتبخ د نینزان يام نوزومو

 نیت قافت ! رد رج طنا زوج هماخ جد نددندادع ناسوریون

 رادیلکد شلو ید, هدزفیمرب یکیسع نالوا 3 عد وپ هرزوا

 پیج نالوازوک نیم ه دنا هکر دیق وب هديه رب چح رله

 ندمان شب هلو لاج ندکیا ۱ هدر ةت بت رمادا ند هوو

 داب آش وموردتفوب یالپهب یخد كا :نالواز وای

 ي شب لو ل داف مت یرلکدک | «ذتسبح اون طالخاو

 ر رايد ا اق هن اه جب ودیا ج نم هلی بآ رهز و رلیدم

 2 0 ۽.( نالا هاش دا نونابه تعجر)

 ۱ . (ناوعحو ناوریاکلوابب ۳1۳

 2 ا ماعجالا بج او مایص.رهش هلرابنوچب ھم هنس

 ی طاع رطاخ كرا مآ ن دماعتاو, رھ جد كمالسا ماشدا

 eg هارک ه اش ىردلوا لدبم هبقآرو تج ج

 ماند لا ویچ رک هادخدنلوا را بسا نردشاپل رق نابن وا

 نص هتل وا ئىدا هن رط قیض تالابچ رو رلا پیج

 هللا لض مچ ریدقت دعب یییلراو هنیرزوا ی دبلاربخ یکیدلپا

 وتو اسب لالن و لاج هتم وج كم السا تار اجت

 لوصخالهس لبا ناشی رو ه.دنک ار نیا تیا ھر کا بس

 نردیو پوپ وا ایعتِک ۱ هلن لاموکزادّهموب نکلوج ېا

 عارغند هیعاذ لوا هلل وا رهاظ کیدا دیعب ن تان نی هدایز

 ناضمر لرد! لحامجو لزانم عطقو ی دلار وک پسانم

 چ رع پار چر ما یب هلق دب زاب یت وکی دی فس نیش
 قوا باک ٦ | ندنتدوع نا لاء هازک هاش ې دلنوق



 م دس
 رس اعز نامرف هدقادلنوق هنغانوق راضح#رف هدن راک سرا
 ی دلوا عقاو هر واسح رادقمر ندرانآ تولو تطرف راھاب مک شاب وا هن ر نذشا تل زق رکم رار دبا نوقبام ھلکمروک زاهر ار هدرب تارا نمک صعب ن دنفلخ رکسع واسو
 غا نادخ تا هز هشم تلا رک خان ہر نوک یش ییرکی
 هژروت هب زب لاعالاو ی دنلوا لوخ د رد هیحانرپ روم یغاطو
 هک هوش ئ دلاف"ن دکعا قرد ییدآ دا هکیدساوا ق زدت
 نتاکستكنیحاوت لواو یدل وا هبا تشه هزات بش شور زور
 یاانل و یرزنا هکندیشلوا ناشی و هدنک اب هلسهج و رب
 هژ هزاغف رنو هنشد هزار صعب" رک هع akat شعب قحا
 الو تولوا مقا و ناتس که ابش ج ناو یارک وک ی دبی رک یدلروا منت تل زلن الوالقن لبافو یدشوا مانغا هاهن ی بوت وب یزاک ایدی شا ععو هنر
 شاقباو عایضو ارور هش نادنفوخ و ام مط رک اع *هلغلغ
 هکی دنا شل وا بارغ و وب نينو بارخ و اخ هلسهج ور

 ی دنا رولوا ضراع تشح و هرلنزک هاو تشهد هزانراوک
 نا زواو نیرابارش د رو اسو لنلغواو هاش تو دنا موج قران ایئسا مانغو راکش ازرع باسن و یرلتلظوا تآ لافتا
 ید هدبناوحو فارطاو رایدامتوف شساط هرزوا شاط توفت نوفا وو دنا تج نی لاوما نالوا نوفدسعو تواخ
 ناطناراعو عرا و نادناضفو ۱ رقنکد هول وک ترد»
 كلام نی دلاق نازن و نس هلجح توبلاق هتسف"نادانآو هرومهراندا
 عونا نالوا ماتغاو متجو راد ولعم 4. یافت ی ژان تاتخ قنا یرتضحو دح كانال رقنالوا وبذعو لوتقم رلیدلوپ تارصن و تصرف ام زوق رکتسع تدم ردقوب کد دنا

 — ¢. .تس
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 هر ام تصن یک ابع بوپوق یکلرالاس ہراد سپ و لقع یب
 تداوحیک هدافحو نوکءارو ند هبهلا تارادقمو نسهلک, هلماقم

 ها سازهو فوخ رکا و , نس هلوا بق تم هنب روهط كراثاو
 :كنچ تالآ هلیقلوا,هببا:لنعت و. توط:نال وا اعا هک ارف
 رال اوخا بویلوا كنهاو هد اما نوا ندو ضفاور

 ماداب اخو و: كنج ناریش هیضف د تاهونکم هورکن الوا خرولعم
 اثزناو» .دیحم نآرق صد هک اصوصخ ار دیفاکرادیآ غتنالوا

 اطالب دیفم رمشعسو عین هوسا ضا (دیدشسأب هيف دی دا

 قم رد دن دب و رهاظ لکیدنلبا تتافک نکهلازا ددخ حر

 تو تك . مالفالارک ًاسع عب :!نمیٰلج ماتلا جتا

 ale نوجا هرفو ناوز تراغو بهن ( ۱

 یادانوق هل زم مان لک هوش نا دنا لصاسطا و ۰۹۷" هسنس

 ىا ناتھ وکو: ع نانو ارق ئاج رهون نادایآ تکلجرب

 مو دعم ترابا او بارخو نارب و نیس هرومعم وز درک
 ندنآ هدرو مان هن اع بارش ن دنا. :یادلوا فارت هدوت تولوا

 دوچو هقیقمنا ین هکناور *هدلب نادنا هل زنم مات قارف لند

 تتولتوق ه دنسدب نوا كم عملا نابعش ر دن اج هدیمج كلم
 كنب رائاطلسو كن ران اخ نادسمان ضعي و تكنيلغواو كهاش

 عاب صوصخاب نیراناتسوب و غاب و نر رابارش بت رحو فلکم
 بالی ر وا هشت ۲ یساشکلد غاب نالوا روهشم هلک د هبناطلس
 هلکع۵ ییاج.هب زا ینوکیه> وا یم رکی یدسنلق رب ارب کاخ
 اسعیجب ید . راغارظا لوا بوتلوا لوژن هفیطا یاجرب یقورفم
 یسیزکب زلکب رکی را د هدنسل یه وپ و "ی دوا تراسخو تراخ
 شاخزپ و نیل ولو قالما هاب وا شال نادم

 نوک ی دادیرکب رلندرونکش ابو لدجاقزب ن دشابل رق بولوا "



 جم ۱۳۲۲

 ( نددااقلا ثاللا هللا هدشرا ر داهم تسانمهط) ۰,۰
 تعپاتع اکس ہک لوا مولعم  قهلوا لصاو لاتشتمالا مزال اثم
 هلا داسفو تعانش باب راو دالا و ضفر باما ندیا د ایقناو

 نیش بت هللا نیم عرش مزاول فی زتو نرد مسام فی صص
 یکدبا لاللتضو رفک هلن م دتهذم"تر د تکیدشیا نمزج
 مالعا ء ال ن ذلجبا تکیدتک هقفوت یب یی رطو نیو خعاو
 حاسبم نکن ماقلا ةعاس ی هللا مهاوق مالسا نيد خویش و
 هل اب ور .بوریو اوت هتک دبا لالشخ نکا
 ندافصا را راح ن کج اوراو ( حم السلا هيلع قطصم دم
 لاتطاب ته ذا رز دشنجلک هزکتسوا ال اح هلبا دادم و تناعتسا
 ءادوس ین دوفیو هحیرذقت زکعبدلوا یصع هاد زکیلطا د افتعاو
 مرحاالف آراد ملف هعنوت لات هللا ةيانعإ هلن نسخ هنس هلازا
 هیس تنس ماتطاۇ فیسلالبق :مالسا ضرعوت تب انا فیلکت
 ی دلردنوک کس لانتمالا مزال ن اطرد وب هلفلوا مانالادتیم
 یدعا یدئاوا م العا هعوقو لغ كلاوحا هدب ووش لالتخاو

 بوجاق ندن ایم یکن ز هلکلد رمان هراندیا نیساوعد تاد رح
 رب ره نازل دو ماشآ نوخ نارش هرو سو د قسلوا تح
 بولوا اون ههارک ك ولبرب .هرکصندک دلکچ هنب رپ ولرپ ماقتنا
 .رذنیلاسعلا قلاخ عيادو دقیقا ف هک نیک اسمو ااو هز
 انسا عطق هلبا تراسج هنیرلتر اسخو تر اغو بهت نیزللام
 رشح زور نمومو مالسا:لها لخاد تر د اښم دن رللاسناو
 تانادحو و هر ذ ن دن اما دعل ه دکبلق زکآ زاعشقاب هولنالوا مایقو
 هعالسالها هتسداراو هر لر ناد هند شاک مرا ز رس

 نیس هل تژانا هکنالذو داطاو ضفر نیکد ذر یدعو تعیاتم
 تارمشح یه دکناب لی امشب داطاو هکلر اع ی هلا راف ال او



 تی کا رز

 یی ی نسل عا مهیذو تخم ادنوادخ یننوک ی تاو

 یالآ شخلوا نابزت هلبا تشازوب ز عاونا یرللوق یسویفو

 یالآ یرکشغ ناتو زاص هند یهرکم عو هلنایمالاو ترهش
 هلیارکسع یلاوط انا انشاب دجنا» یسکب رلکب یلوط اناو هل رایکب
 رلکب یرازوالد ناوي و:یرکشل ناما رقه دنس هلباقم كانو و

 ئز ال د موز: نسا وسه دند اهن كرلتوب وهلبااشاب یلعمداشیرلیکب
 هر ردقلا وذا هدساهنیحد كرات و و هژبااشاب نيغ ڈر ئراکب لک

 رد یب یزایکب رلکب یزرا ناک زتو یزاروالد فواز وب یرکشل

 زاوا زسو نیسو دنس قبال بوزپد نی رابالابوروطهلبا اشاب
 عاطفه نامرف هدلجم وب و زاد راس وکرلبالآ نیرفاو تراغتاا

 اع م ور ساویسو هب ر دقلا وذ هکیدلوب ناب رج هل وب
 الق فو ردلاق قشودو راهور وب ندوزک ب ول وا زادم د

 هزگشنذ دانم ز هنزم هد هن لز ھو یشن کھ
 دار هش ترضحو زا هد هزوکت وروک ن هلتج و زا هح وک

 یولتسیکب نلکب نامرقو یل ولطانا تخنو جات قیالو تخم نلاع
 یلیامورو راهب وروب دلوق خاص هلبا صاصتخا هتبایماک باکر

 م و ضط وا و زن هل زفس هاد لوق. لوص هل ر اکب زلکب ی زک نع
 ییا ابف تد الجنا دیم درز هک اش ابا سانا ییسکبراکب
 الز ْناتس درک اکحو لبا اشاب ز دنکسا ییسنکی رلکب زکب زاید

 نانی فنان دی اش ده کتنا ماش و هلبا ناشیذ ءا رها

 رکاسع ةعیلظو رفسمهو هام هلیسکب رلکب مورضرا هلچج هلبا
 نهادرد لطعلا نابعش هلی برو نیا و نل هوا به را رفظ

 ۹ و هاش .یدناکهنسارح صراق ەکبنوک
 ۳ ۱ <. :یدنشوا لاسا

 نوت ت تن نام نزوپاهتسما)



 س ۷ و 6" تسب

 هلجت هلسعم ر وس دیعاوم عاونا هرانالوا ره اط یراقلشادلویو

 زاب دتا دنمیعبشز وار رت دیع دیش ام یتوک لوا قلخ رکسع

 راهو بولوا بلقلا یوق هلبا یهاشداپ:تافتلا یس هلججو
 ۱ ۰ ولدته ب وقیج توپل ولطو بودیا راشن نیز اتو امد

 1( ن دا ەادن رکا یرانواه تعیب هلتلود ناددمآ)

 ناد هرون رح هسو ل هم "هنس هرخالا ی دابج ۱۷ ف

 شیاغ قب زط نکل: بولوا زرقم قلو هج وت هنفرط مر ضرا
 ی دبنلوا لما جوک. م دقهنوکرب یزضعلت هلغلوا قیضم
 لزم یعدرد بوزروس هچ وت هرکصنوکر ید هانیلاع هاش داب

 نااتلوا مضو هنیوض داره ن دنا. ی دسلوا عقاو روش ان

 نوک ی چ زوفط یمرک كوو نم هام بولیک ن دیظع رس
 هرکی ن دن او یدبوا لوزن هل زم مانیرازاب هر

 لول و هب یرهکیو هشاوقوقو بونوا غی از وت هناخ هنج
 دیسک هسک ید یلوا ماع مااعنا هل وصوهنغا صا كنقلخ

 یدلبا نیب زت نال او حالسو نیولق كنب نالوق هلبا ن رز دوقن
 ء|رمآ ه دن او یزب طلب وط نوک یمچوا كيبحر هام نادا

 نوک درد یدزوتکلد یرلمدآ كکب لنز ندلیجربادارکا

 ارزو هدلحوا یدنلک هفیطایاج ولوضولتوارب مانیرهشوص
 شاپ دجنا مظعا ريز و ه دل وق خاص راب دنسیا یالآ بیت

 راشقیا یال نیبزت هلهجوزپ اشاب یی نیز دلوق لوضو
 یدلواناربحو هلاو هدنساشامت نارود ؛هدیدوننامز مش هک دیا

 تابتیلبا مور اش اب دج یسېکب زلکب۔یلبا مور نوک لواو

 ولنانقلاف هنکت ولز ومه كل درکچ ولجات دروقولتسوپ نالبق
 با اقارب لرقو قآ یلدهجباتسوق یرللا قرفتسم هرویت وکو
 یدلوا لصاو هنوبامشیودزا هلا رلنالآ شلوا هتسارسو هتسا زآ



 هس ۳۰۸ =

 یرلیشاب هدطوا نالوا همان یخطبض هل جنو یرلیشاکولبو
 یرارفن و الیتخا كراکولب و یرلقالوصو یراجرخ لیکو و
 بولوالخاد" هلو وللوپ و بولوا مت مدآ كي هجنرب مهرساب
 بولوا عتس باسن هش راز ابرو د مالک هدنزانوپامه هلباقم
 هی راقت رم اظل لرابم ه.انیلعءاش.داب ولتداعس یاد روط
 دطب ۲ بوزوویب رایت | نیدنتقشمفسو نایفتسا ندنررلاح الوا
 تشطاسشومان:یز واج نالوا هب هیحالسا تلاع تكهارک ه اش

 نیک هپ یدعتو نیفیدلوایداب و ثعاب هرفسوب ترنغیاضتقمو
 نتراغ زم اظع دادجاو هنن وغوا نیبم نرد یوا زاغ یرکب
 قیفیدلوا لومأم را «دابز دصب نمو نی رلکدتبا رو دقم ل ذب
 نینح هوا ثناعر داقوف هراندبا قلرداهب و تمدخو رک ذ
 تولق بت انج هلهحورب هلباراتل امسا رازه بو روس را ه دعو
 نیشاد ی زا ز وک ی رب و ناوجو یرببکو ریغص هلجج .هکرلیدلبا
 هفاو هوک ده تکاب نسردیکهدتسو هدنه هملکلا قفتع نیوکواد

 قنکرت شاب هواه راوغواو ز نهو دنو د ن ږوب ؛نسردیا رفس
 وب د ززن ام خاك شز دا: رها هن نه ازار وتلپ نار اد تلو د
 كهاشدان ولتداعسو :تودیا امد ندلک کو ناح هفالسا هاشدان

 رلیدتوا هن اووتویلمالسو بوشود مظم هنب رخ ءاعد
 نیا اقضق هسیا هن بو رک ا)رکسیض اق هکصندنا
 زیانیو مابظع ۶ ارز و « ادعب"رایدتبا تعجب بودیا نضع
 یزلطباض رب اسو یرلادنهک و یر اغا كل لب و ماشنحا باا
 هدنرانوبامه "هلباقم بوربک مهرتساب یرلرایتخا كنقلخ لولب و
 ولیدروط بولوا بقرتم هن ران ویا نامرهو هنب رل هیلع تاقتا
 یکی رانوبامه تافتلا.نالوا. هنس هفت اط یرصکی ید هنلتوب

 ضرر بتنك ته کااو باطن بام
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 واج هنب رات ضخ هدازمشو راب دلوا لسصاو و لخاد

 رس ۱ یدلرویب یازرا فارتصنا نذا

 ١ (مالسا ه هاش داب نو اس۵ نو نع ۲ ۱

  ( HHماسال ش ابل نق كلام بناسح (

 راغ ناطلس مود نوح ۹7۱ .هنس .یرخالایداج ۳

 هلنا نید رمز طاسب و نیئزتو بر هلا راهزا ی یداوب و ازعګ
 رعهز ره ظرکسعروک ته هاشهاب یدیاشّبا نرب دلخ کش

 هل مان "ین ادیم لوک هدر وب نع زور بوزویب تعزع هلی
 لوبن اتسا ید اشاب میهاربا یا ریز وو« رابدرونب لوزت
 ندنواسیودرا ه دنیطوا ی.دنا شوا نییعت هتش,هظفاخحم

 ق یداو زن نوکره هالا ئزاغ * اش دا رلیدتبا تقر اقم

 نادرسح نالوا عضو هرزو | تارف ره ب وندا هاکلرم

 اغ توادیا رو نهن دن رهش ابهر ه,دل ازم یعچواو نوع

 یک هدنراوخ دمآ مان تالوج یتوک ی ی زاوفط ی هرخالایداجب

 ۰ .لیدنود هب یو تلح هلا ىھاشداپ نروبانسمه مدعم ره

 (نویاهناویع هاجمیهاشااپ)
 (تیابنع دانعو یضخنر هماع ندا
 ب(« دنزکن ییلاقبماو .تراغلا.هنیدانعم)ل |

 نزع هلیمودق همانا دان: ه اشداب "دمآ قازا نوح

 نلاع عانوا بوئوا نهان وامه ناوبد نوک خج وا .یدلوا

 نورقمتعهب نواه اتر حد هدنتشو عضو للاعم نابلاسو

 تولوامصملودرب رم نیس سلاح هلتداعسو تلود :یدنشوا تضد

 ید لزب و تصخر هم اغ نذا باوسلوا عفریوا ه دیار شو

 یزصکب و یساقا یرصکی ادا راهبج وه لا ناوید ؟هدعاق

 یرلنشانانا و.یزژل اغا: قاجوا نف یرلبت اکو نیک



 تا

 بویلوا دنمدوس یجالع كقاذج ءاسن> بولوب ریغت چاتما
 یزراف رش حور ع سموا یدلواصالخ ندلجا تسد تبقاع

 یدلوازاسمدو ماني هليا نییلع كن المو زاورپ هتشهب بوص
  یدلردنوکهلوبناتسا نیطا شعف بونلقیزامن هدابهشلا بلحو
 :( زدیفیدنلواعفر ماظءضعب هدابهشلا بلح ةو

 ضع نالوا: ناد یا نیطالس هدنیلح هو .٩5۱ هنس

 نرافیصت تاتو هیدتمولخ نوعی و هتسلانا هسک رج فاقوا

 نودا یرمبو دناعازنخا ع دښو هساکعا ناز د
 یوشع هفاقوا هکلب بوتلا یک ا هلبمان هيرش ر اعا
 هدنربم نضرا ران ندحخ ضعب و یدبآ شلاق ندقلوا لصاو

 بوتلوا عن و هعو رشم رغ موسر هنا رزوا وبد ردسعقاو

 لب هغو ا ثادحا مل اظ م جت ۍیانشما لولتوب ید

 هدرصعلوا رایدتبا هعقز مفر هنوناه باکر ارقفو نااکسرباسو

 انالوم نالوا تف درس عج نح هنب ده اج یا مو ر رکسهیضاق
 بولوا نامرف كلر وک ایش هر یدنفا نجرا دبع.«داز در وم

 نارودلا ضا منا. یا بوئلوا عفرو عنم رلنلوا ع و شما هلجو
 ها ناشنرب هغعلوا داب هیاربخ ء اع ده نکن ایموا

 هوا رادناب و قا نیکد.دتمایق الی هلناءاش نا هک نلیدت |

 "( ابهشلابلح یاتشع یاس نانا دانم ن دف
 یران واهر طاخا نیش هلرقارف رمکناهج ناطاس روفغم هداه
 ب وللوا نوع د نادشع یراتیضحب هسلاراشم نوحما

 نانا: رمو زرتسو اج ,نوکعااق رب « یکصن دک لک للود
 مقاو یرانوا نه هجوت نوجا راکشو دیص هنب رلتعس هیلسو
 ایف تاوتلوا,ایش ام ف انصاو را راکش عاهناو .یدلوا

 هیابهشلا بلجب بول رویب تعجا رم هلی او رلیدتیا ظح یافیئسا



 بید وا

 اود نیسردیا سه داف ررب و هماوع بودبا مظد یت اهرت

 یعوحزع زب  هیتکیدششوا مانهلا ههادبلاب هیملق ء.دک كلی تضخ
 قجما زراغا تسد هلی هلبارانایلغا دتا لتق هلیب هلبارلندبا لتق
 ضرع لها: بودنا تباع ر هادا 0 دکعدا یدتپا اظخ نمهاشداب

 هلبا صف ناس, مدور وک یوا یکی دا یدشیا د اسف لئ افلا

 نیدمک نوکچافرب و ی دتا دس یب اب لوا بولوا.نادرکور
 بلا تماعز موخه كب چ « نکص ی دنیا لزع ندنتیلوت
 لز لوا لصاسا یدیا شا تعاسق هلبا كنا نیکد هنبافو
 هلن وب یلاوحا م اسجشا كموخ رج یطصم نااتطاسم دش وهم

 یسیلبا هاشو رای دار ویب تعنع بلح بن اج هرکصندقدلوا
 یارصناتصخز بوئوا سالا ها ین اورسخ تعلخ ید
 هدرابلوا نلاعت هللا ءاشنآ تون الّسف هدنلج شف و و یدلربو

 ندبناجوا داف مخ یرلکدک | هدناجیو بورآو همگدودح

 هلا نواه همانرپ ه تنوع و تورد نمسردبا لیضحت نیلضاخ

 هدشعیح میلس ناطلس عا عرک "هدارهشو یدشوآ لاسرا

 بوئلوا نامرف قمالشیق هدناقوت هلب رکسعیسکب رلکی لبامورو
 هسوح نالوا: برع كلام یو وبا ٠د هجا یذ ه امب

 تولوا مق او بغش و روش ی هل زبر بس یل اع هاش مو دق.بلح
 ی دلو بهدو وادا

 ا اا نو ډک هاش "هدارهش.ت افو )۷
 (لکنا من ناطام تنطاس واب ون ا ۱

 نورد ند هیدوند تاقلعت دیق م دازآ*هدارهم 7۹1 فن

 كنودنکایشدابهلغلوا غطا ن درم دانش ر سو ه.داس
 سلو هدرضحو رفسا هلفلوا هد الا قاوف لمن ے ینیتیکت

 افص جام نکیا یراوعو را بشو زوروآ یر ایکو
4 



 س ۰ -

 یه qonser گپ

 ىدا یل اع موخر ردشعلوا ل رت نییغلوا لیووطت تعاب

 بضغ م دشا لاوس ندموچ س كب یجب هرکر ب هکر اشمز اب
 ددا تأرج ههل وب هک یکدسعا فوخ ندیهانشد اب

 رایتخا ی ی دیا شعب روبجمو نونج یب یارف كن هد ازرهش
 . هعاشا هدمرصع م دوصتم اما مدت مظنین الوا جال هست

 یی و شلک همي مال نادرپ قافنا یدیاقیلعت هوم تويعا

 نیس هدوسه بو ر دشراق عادزج هلغمالوا ن عیلکن شوب روب وا

 نیونأمهیودرا یستربا نیک بوزان نتروص لاا فو .شمروک

 ككب: ىج نیک, زالغا ییک نونقوا دشوک شوک دراو هنن رس

 م دیتنا راکنا دنچ ره مدروکر لنا ۲ بوبد ر دیترفغم بیس
 قوادعء ءاثب همی دلوا عاش دےح هک اشاب متسر یدشوادنشم

 اها: م دنا فازتعا وند لر ك هنسلوت هلغلوا لو رعم یدناراو

 هتک .یدلکر ازکن :هنما قم یمظعترادص هک هرکصتدلس یا

 كن هلوفم وب نوحا اع ماطد هعفد کنار شعا قاسربمش

 اما شعاضرع هنوب اہ اکر وید ردکرک قلوا دوبان یدوجو
 هنا وشو لئاق هقح هدررعالاسفن لئاصخ وکی هاشدا ولتدافس

 تصخر هلغاوالماکیعاشرب صلخم یبولثأام هنوز وم م الکو

 هسعا نیدصق مافتن او هقوط قالوق هر هلوقم و بویمریو
 یدروتک هناوید یربقح بوردنوک«شو اح نوکرب راشعروس

 هجا قلعتم هننیلوت موح رم دب زپ اب ناطلس نالوا هدمهدهعو
 نوتا لع ماطد هاجلاع هاشداب رنک جد تات ت رکضتدافح

 تاذل ات نس در دیا باکترا عضو رب ن دیا اضتقا عرش

 كفيدلوپو ر دیا عینستو نعط هتبالکوو ههاشداب ولتداعس

 نا یاس نت سای یک یا
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 ین رم

 هدازآ هدارهت نذن ۱ رلیدنلوا ساملا لا هرخ اف تایل هلو

 نلب دلک هه اکساد ش داف اشد اب" هاکز اب تولوأ زاوس
 1تکوا ارزو تولوا ه.داسا هادول بس رف توات ھا ود

 دیو را هدارهش ٹو یلمالس ةدنکوا ن وبا ةي تۇشود
 هدمد لوا یش اح نامز هل اشلح هدقخرب دقت یک کیدا لود
 هربشط «نی دنشربا همانا ی و ماا هدنع اشلوا.لاتمارغآ
 تولت زوشک هتسایس نادي ید یماغار هنا یز وخ ار نادنژاغا
 یداراشمزوتوا ناخ اولد ازز و هدانناوب یهزوا یرانوب

 بولآ ینزپامه هم نداشاپ متسر بولک یسادضکنرایبوپق
 یربو نب وبخا نلزع بد كلراو هک رت ر داخ هیاشاب دپخترب زوو

 تو زو یاشار دما ینا بازو بو ونک یو ات ھر چم ر ارکت
 ندیاتهز الم هرلرکسعیضاق هو "یدلبا غیبت نیس هدزم ترازو

 یدشاوا هشت قمراو هب یلکرا نوجا قلم نیز امن تیام
 نالوا مدعم .تعاسوپ ئ دشاوا لقن a هو رب نادنایشعلو

 لادم هغودناو نررح. هبت غرب م د.دضحاو نآ تکو شو تار
 هندشاب كمال ارکبع,اغوع لکد یزالوقیدنکن کلا هکیدلوا
 كالا ه.دنیب:لالبعتلا زي لا ناجسف) دپ وقته القلاب وک
 یهاشداپ بضع رهظع هد ازهش هلطابو« (لازبالو لوزا
 براو یزادرتفاذ عام نسب رخ هنوذوا هوکضندقهلوا

 یدلرپدتیا طض نوعا لاما تیب یمالغو زوتسو ییایخو هنیرخن

 نداشاب سر هلو الاو یدنلوا دا عرب هلبا تماعز و زات

 ردنا تارا نرحو قارف عاونا یسا عش كلرصعلواو ی دلی

 ان رصت هی اشاپ متسر یس هلجو رات دید زا هیت رسو رام رات
 ٩1۰ هنس د یربو ؛ودشلوا عقاو (متسر یکم) یخ وات رب ؛رایدنوقوط



 جسم: ۳6 : تس

 هرس تداعو یهایشداس* هررعم م كجا .یدنشربا کو

 لا هاکرد ناکد نب امو هانیللاع هاش د اپ هرزوا یهاشنهش
 1 هدا هش :: رایدرویب رو رع هراذکیسا یارمگو :رونع ند اب رد.

 زونه ریکت اهچ ناطلس هداررهش» ریارق,نیع مرق تخم ناوج
 شهااتلوا هتفکش هدیهاشداپ "ینارهاک اب ورب ون لاس نر
 عین و .راونب ھچارخا شوخ,بسارب ھجن راک وا٣ ی دیار تغرب
 رادید ضع هلیاإ ماپا تماللس مالس هپ هریک س وفن نالوا
 یدیا هتسؤپپ هقویع یزااعاد ابعت هللا نوع كسیلع بو دنا

 لوزت ھل شرب بو دا زورب ن ډل سرب شو باتلاع هام زورپ زوز
 یدرربو اشن ندیداملا ثاذ مرا یداوب ی ارح ره هغ روتا
 هاشداپ لابقتسا دینیاپ ناطاس دییآتاب ؛هدارهش بب رق هرهشیکی
 هبب و ر بول وا روم ام هنس هظداح لا موزو بودنا دیعنیاب
 نوک یکتا نوا تالاوش هام رلیدشوا هن اور هنب رلبن اع هنوذا

 نٍادن اخ فلخ ه دیق دلبر ویب من ارا لوزن دل زیح مان ندوال وب

 ۱ ماس ناال مت تبع هنت ناوج "هدارهش رک اشداب

 هلیر | تربصن نکسییج كن اخ و راص ءاول مظعلا حلا ض ازال

 هسیلح هببع ناشید ءاززوو ناکرا هلی نقرا لبد وش,ناق
 لاعهدازهش بوکر تلخ و ناب دب وا لا بوزو هب هدا رهش

 ج هاشداب لمانا لیبقت پو روتکه یهاشداب هاکرات یهاج

 یدناوا رعا كن هل هنوپا بحرفس بولوا فربشم هلبا لیاصخ
 قا م بنراوچ تولیکع ن دیلکرا نوک تا یر کب كروب نم هام
 نرایطلس دیس "هدانرهش هدق دل ر وی ,لوتزن هل م مان ل ویا
 هوح هلا ما تزعو تکوش ه دلج ب رقادپرهش یافطصم

 هعدق تداع یهتربا .ي با شمروق هاکرخو هدرپ اربسو هاکراب و

 رایدپ وا لا بوباو, هنهاکراب مّتلود,ناکرا هملع هرزوآییهاشدان
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 ید ن رلکدتا اعدتسا ن را هجوم هحنوت هن واهر فس تا ذلاب

 دتع ع هدر اهب لوا ی اصن هللا ءاشنا ی دیاراشقا صحت

 تزاحا هناوق وض زاس ون هب یرصکت نام * ردشخلواتینو مصت

 بو ادنا نامرف وند نوتسلک هی هن اتسا ید یسیدنک توربو

 هرکسع هجوم نوبامهنامرف رایدرویب تیاسنع فی رش طخ
 بولک هتداعس ةناتسآ یخد مظعاربزو بولبرپ و فارصنا نذا
 كهاشد ایولت داعش ها رک هاش نوح راب دنلوا لخ اد

 بولوا لوغشم هتم ع خف ی دلوا ٥ اک 1 ن دنت ویاتهربب دن
 شانوط یربد كر دو یکب اغ هدئس هعقو اشات ركشا ادق

 هلکملا تداهش هنعلر هاو ناف ندا ذخا دفن اش

 یرغ ندشغلر د اهب تقیقح ی دنا شاوارتشمو یعرع
 نوتف عم اج رد ان ین ارقا « دادا نسحو رد اق هریذیل درشت
 دراو هاش سلحم هتعفد هنر هلغلوا مد آ راداول

 هليو دن کج ح الضو ت روما هرخال اب بولوا ز داضو
 نوا ناذیتسا هنلاسرایم لب ا ههانتفالخ ناتساو زولواهرواشم

 هقفت یا NRE دنا لااقل یزو نعرام

 ردفوشکم هغلنسد ةا دو تا هيادعاوابحبا ر هاتیلاع ةبتع
 لاهماولاما الب لال ایف: یدناوالاتسرا همانا وجر هدنوصم و

 بودیا نییعت یصلیا یشح الاو دیسرب ن دناسالا حک تاداس
 هاشداب نکلو شلیا لااسرا هنبوص ناکرال ا  دلخم نوا

 هجوم ثم ربکآ ق ارت سل عفد هدلحوپ روشک تفه
 راب دروب ر درکسع قیوعت ئ دوتضقف ندنو

 ( نو نقم رفط ن وباتنهرفس لاج )

 ۰.( نوب اسه تھ عو ناو )
 رکسعتاکرحو رفس ناوا نوح 41 هناك رابملا ناضمر ۷۸ ین"



 = 86۸ تبع

 هبارتسقا هلا لسخا رمعیط و لزا عطق نوح یدشوا
 یراق رش نس هکموخ رع یطاصم ناطاس هدا زهش یدلراو

 مولعو ناونع بعاصو ناشت ذرب شلوا لخاد هایعب را
 کانی و ناک دا رهش دوس هدشهدو دادو اکو هدقراعم

 اه ضعب هلفلوا نابرکیو لادنک,هدنراتبم یخ د قلخ
 نک دن ام تل او توکود لد شوخ هب هدازا هد اهش لذازاو

 _ یمظعارب زو یزورضلا ی دلاق ندنکرحو ندرفس یدلاجوق
 هش زب یزتس هلا یرابتخا یدلاص هرفس بودیا رادرس
 عنام ردقو شالخ هدنکیدا یر د وقم كعا فال فسا

 زکه نششودن دنکوا رکسعو نک هتک ن بشاب بوزاو رداشاب متسر

 ۳ یت کچو چ
 نوسلا قرض هت دابعو تعاط نب رع هی هدنرابارس هقوتعد
 تاهرت هلوعمو ود ردنا افص كدا لص اخ نما ندیس

 لزوک دعا"شسوخ نورد هداس هدارهش هللا یر تی هدونهس و

 غوتو یدقبچ هکنرد بول وا نوتفعو هتفرف هنبرازوس
 یدلوا سکعتف هنظعارب زولاوح او نوخاٌمآ یذکید نیرالعو

 هاتن: دغ وا کاش ان سش لابمهاوربخأت الب یلاوحا وب

 بوت دبا لاا اغا لع شاب: واخ و "ی دنا یتماغایرلنلغوا
 هنس هنوظع ا شاپ سعش یدلبا صلت هب یهاشداب باکر
 رایدروین تاارف یخی هاش داب نوچ راشم زاب هلی وب یل وب
 هدتایح عبو هذنانآرخ هفلخ اتسک ون عا قیطصح اش اح

 لنا راوذنکر ادسقم ضع ۰ دیاباکترالوقعمات عضو رب هلت و

 رر دا ناتهب وند نوسلواصع كلما هدارهش ینیدلوا

 هبیواسم ةلوقمونو كيمزوتک هناسل یتدرب یزوسوب راهنبز

 تهاشد اپ ولتداعع رکسعو زلبدرویب هبنتوئد كيمرب و دوجو
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 تبع نهو ت یھ اغ ص ع کل روا د كد بی وچ ھر

 هبارزو نسهبوط شوج رطاخ رد علعتم ھ م هبادبخ تبثیم دوخ

 هلا نږ رواج بو ر دنوک نیست اکم ê هیاشاب ردنکسا ید,

 فصنمو ساتش رداقم مایشداب نیهز را رو A كل

 نوک یریلوق هبنپ روغ وا هاش د اب هلی وب سایشتیا لدجو
 هیخلوا ناق هیت وب مدعم نوکربو ل هجا نیکجر ناج

 یرایشاب م دم هجر کردو ید و ےن جیا

 هتساپببلحب را و دنس همفاو ها یوم,

 ردیف ور رهز قغوط ن الب یشیرر, هددکچدتیا لین,

 « کت رزوا لیعوا هایش ید یرب سیدر دس روض, دبضع و

 رج ی در تول یل ی ایم هاء ءاش نا ںیدعب ایش كلک

 تساوخرد بثو زو ن ندد را باا نج یار تح شعا"

 تاریوخ هیت رچوب هلک شود قف اروم, هن راد تاډا رج یکدتباب
 ولن دامس رلاوحباوب هل ابو شبا لوا بس هک یعلرداهب
 سپ :ی.دتیا باچا ی راھچ ومر دج وت نوئام ضس لهاداپ

ékنود هلبا رکسنج رادقیر ياشاپ دچار زو نالوا راونتط  

 یاشاب دج یسک نکی لیا مورو راب در یک ی دفا

 ۰ دب اقوآ وان ی جت مو و مود لی وط
 هنباضچ ناشیلاع ناک دارهشو یاپشوا نامرف قمالسق

 e هبازیهاو نازم رم ام وچ نال واه ينسا ټپ یاو انا وہ

 ساوا نوا یرال وا هدامآو رضاح ماعا رفظرک اس

 ا هرکسع نال وا هداش هتوا دعب يدنلوا یلاسرا

 o gS نراسل ود ,ر.دمز ال رادان راد سس رب یح اص

 E po ر مگالاو مظعارر زور هلکشود

 لاسرا اجو | بولیشوق هللا یخ تم kt و یا



 = اك

 تناولك اباد دل و وزن هان بو دا
 كتح رتداهت رب هج رک اشار دعك ر دان نا رتندت

 یزازرفو ربصویزاتشا ناثع كم زوکن متد ڻکل ئ ما امزا

 تورو هقرا اب هعلق و ىد ۆس هتتم رل وز وا ب وغارت ن ذلا

 ان دق یدروشود هک اله ك اخ یشانلرق هجنرب و ی درکه کنج
 هاش داب نشر رخ شوش نالواهتنارقف"شلعاراو طالخا

 دا نارعا ضعب و یک وادق یکی تیدلوا شک فلت
 نخ یدنارلتمووبن نیت هتس هنتفاخم ئ درس مورعخرا
 ناکما هیانکس هد هسعلق هزکشع ادا زو لکعسربا اتش منا ت

 تول وا شمزن و تزانجا اشار نیک منت رل هادماتل وا
 یتدآ ليله لقا نالاق ن ذرکسع ینا | رما نت« نالاق
 هلغلوا رقم "یزات ردق ادعا هتم واخ قم ةيادعا نلک ه نکتع وب
 هتط المو یکی نوزب زط یدلوا مقاو تلتکش هعاللسا تا

 بول وا قسط هیادهش ی راکب ق زنش راسضح هرقویازوب و
 یراغا راشبو نیم كم ورضزاو "تاب دوم کر خاتا غ و
 نداتشاب زدتکما کردو لاخ تققفحاما ژائدلوا زاتف رکو رتا

 نی وو فاتح ا قلوا ضالخ هرفرب هلستا وا رادرش نرخ
 نادننآ هنود هنود 4 دنا ديم كتج ؤا ن ]ردات كنهتلا راشم اه
 قاتن هسا ؤا یلرکتند هت ا رغ نشوا ش اتل رق هارو نشۋد
 هاتشداپ ضوزفم نو ج قد "لاوخا ۇب شعار ۋل وا ز دکع
 یكضخاهراشاب رآ دنکشا یاداتقتعا کدنکره یدلوا لاوتانزد
 غتر و تغلخ زاون ه را راهش نکل ؛یدزونلوا سایف لزا

 طخر و رایدلوازاسرطاخ هلبا لاسرا شوند غض رژ و نر "

 نوسلواقآ زؤر هدناهج یا هکرلیدروب لاشرا سد فرش
 تانا نخنا لک د ل واکس كنس هللا رکسع لغوا هاش

 طب و ا ا ا د یو ا

1 
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 هليا كنج تالا راسو كنفتو بوط ند هعلق یدیا ناولهدرب ٠
 دما ات ن دنعف هکیدسا دیعبت ر دقلوا شال زق هورکه ورک

 یسلاو ید كلا رایدلک هش رزوا زاوخ داع ن دنا رادلوا

 :نادیم لوا یدیا ی ط صمربما یل غوا اشاپ:ناتس یدصقرالوپ
 یراوسکب اج كس هصرع قارداهب و ی یا خشت کوز
 كن هعلق :ی دیاروربسرب .قیال هکعد ردرا یلغوازا هکلب رترشرپ
 ندنززابرس كن اع نالوا روصح بويعا دس ید نبسوق

 شاخرپ ساوصرپ بودیالابقتسا نر رلیالآ و دع هللا مدآ رادقمرپ

 نیع الم سپ رایدتا شاباشو نیسحت راکلم هدکلف هکرایدت
 یسهعلق طالخابوداتدوعن رساخونبناخ جد ندا ەعلق وب

 دنب رزوا .هلغلوا ردب رد ج اقرب ین اط غ و ندع هعلقر
 ششوکو نش هدا ز ندنالوا لومأم هدرانا هج رکا رایدشود

 عورد بیت اکم ضعب ب ودیا ولس هب هلیح نیعالع اما رب دنا
 ه دق ازود هل وب نسو « دقاربا نکه اشداب تودنا ادب ریمآ
 هديا! لمح نیکد هر هی هسخ وب ل دیک قيج هلتم لس نامه

 ند هعلف نوح نودا فسزو اراده نوک تنم و یھ لات

 رمنعس فلع هلایباوزاو لاضطا نیس هلډب ,زاتذقیخ هلا ناما

 لاوجا نوچ رلیدقیپ بوقایرب ارب هک اخ یپ هعلقو زاب دنتیا
 صا خا نال وا هدنچرا ی دتلوب ح ونش هرزوا لاونج

 بو دا, لصاح ت دور: هلا راندا ضا صتخا هی ارا ریما خف

 رایدتکب وغارپ ی هسعلقو | ںایدتیا لتق یو" اربا زماره دی
 هرکصندنا ید بوقانر ارب هک اخ د یتا بولک شابل زق
 هلا اغا صفر شابلررق كيي هجنرب از ربنم لیعمسا لغ وا هاش

 یسادعام بورتسوک كي الآ یکنارب و بولک هنسپلاوح مورضرا
 ی اشفا عاصیاغاب ردنکسا بولوا تصرف دصرتم هدنیک

 و



 — ۲۹5 سم

 راد هرکصندعف قلنوص هک هدنیلوا سب .قلطلا هینو

 *هلچ و ناناغاو ارعاو ناونع بحاص نام رمو ناش یذ

 شب قر ماغو اتدتنا هرمصاحم بوراو هبهروب نح ٌةعلق ناب زاغ
 شاوا ءد هعلقو,نکره هکرلیدتیا مادقاو ششوکر دقاوا نوک
 ءاویح ی دبا هلا ت د اهش دهش :ءازغردلواو ی دنا لکد

 شماعربا قو هکنوج اما یدیغوب یرصحو دح هکرابدلوب

 هی شزروو مادقا هبترحوب و ششوکویعس هلسج وب ىدا
 مانغ ےظع هباهب ی بولاصرلنقا هشت اج رهالاو یدمرب و
 یسشکیآ رپ هد رداح ره هکلیوش یدناوا معقم تا هلا

 .یدیغو تیاهن ههبوغرم «هتعاو ےس یناواو هب وبڅو بوګ
 اتش مانا بولوا لیدبت زاوه ند هرهاظ من اوم هب هعاق حو

 تتکمهمارا هدرز رداح هلبانارابو فرب لوزن تّزکو یدشرا

 تب وعصو نت دش نلکح هنس نوتو ید

 هامو ی دتا اضتقا ت د وع یما(اا هرهان مناوم ردقوب و
 ىد وإ تعارف ندهعلق ه دید نوا كناوش

 (هتعالق طالخاو شحراو زاوطداع كهارکهاش)

 . .(ناوع كهاش داب ولتداصسو ینیدلوالوتسم)

 دن 6 جم دلو اوقاف نیر )
 تم اقا هدنه اکتح هتردا هانیلاع هاش داب ولتداعس ۹۵۹ هنس
 یراق دروس لاسرا ماللسا رکسع هنعالقیدحرمس سورکنآبوروپب
 رک اسعوبد ردتصرف ناعز هدقدلوا یعوعسم ها رک هایش

 شیحراو زاو داعو بودنا تعزع هنیدحرسب ناو هلی رثاتع اش
 بو دا تراسخ و, تراغنسارفف یسحاو ط دخاو
 ءا را ن ال یا یس او بو دا هرص اح نس هعلف سج راو

 نامآو ت هللا ناتس د متسر هدنعاصم رک ےدارباربم نددا رکا
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 رابذل یدغاک ن اما ااعرر دق ها ك زتواو رای دلنا
 ۱ (قلنوض ملا ) 2

 ۳ لک دلا تشیع ماا رفط م السا ۱۳ ع ندا
 مد ځی تس E و یدلنوف نا قو هدنوک ی مک
 نچ ارتاحت بوک هب هروب نم هعلق بو ذی م دن اپ لک

 نالوا روصح سما هرژوآ كنکود ناک اک بو ر ود راس رف
 نکا نرساخ و نا اخ ن دمو یرکسع لو دب نیعالم
 نراقذلوا لونسم هنب ررزوا بولکید رکسعردقو + عقدو
 تش ءاشعلا دع دنهکلوا توشود هک زاد نراشات فست روک
 هبناحر ید ین هداس و هقر ط رب ید راوس ها رلنادوق هدرات
 تو ادا بیعت لالا ي بولوا هاکآ مالسا کک ردا رار
 ادوف ا راندا وح نرخ دوحو كرك او راد

 هو نس رو رلدد ر ونک هزاقواب رادزتس ایس انروسو ل اط
 رلب دلوا دآ مھر و دن هرهب

 (عتف ی غرو ن ا
 ناار رد ل ةت لف نور هلم هنس ف
 موح رص شکار دفع هدوحم هلع: للاعت هللا هجر ا ز ل
 شا هح ون هب اج هنره یزاع ناخ ناعلس ناطاس هاروفعمو
 یرغ ن در تعلق هّطلامو ءرکاو می لات هلا لصد سیا
 نو ر هنتقو یس دعا 5ک | اما یذلوا لب دسر راس
 ندر اب تاد > شکار تقم ةو رح دج ناطاس ی و س 1

 ا و اد ی هلع ا دو ۶۶۱ احرو اعدتس -۳ ورد
 ھل رلترم وح هراضنا لات هللا یا رم اس دا ولت هس بولا

 لاعت هلا بس قو یاهو لاو ی اح هوا شقا ردقمو ببطا
 قخأ ن هم رخ نام رفط تاع لدياادف لا یا

۰ 



۴ 

 ۲6و

 رسد هکر ر دا ناف وب در ر ها اف

 بول وا م رهنم ادعا لار هللا لصق تبث اع رد نکم

 یار هلبا رمش ساد دازغ را م ننس هج

 درج رپ رت اح رابد كنو دع ھن رب یھای راو

 | ار لا ت وط مازهنا)
 بویلوا هبت ندلاعشوک ید هدنتلایدکس ام دقم روب نح نيول

 ندبناجرب بودبا عج نس «دازمرج دودیحو هب اطق لیچررکم

 ندنآرع هدقدننا رخ یدک هکمردشب ر ,ا رم هم السا کبع

 ااو ژرولکتسارهنوملب بواب درک دادی

 نس هداب زو رار بص قوعلم ین اعت هللا لّضمس و رپ وک

 هواه یودرا یسریا لار دارا جد نلغ واو رارارق

 قلاخ دج فعاضت ښو تک: داب زامعاب رابدروتک

 را ی دئلوا عقاو روکش بر

 ۱ شیو نا شاين مودراب هول ةملق حق)

 ( هنجرامو راوشرومو ,هتوقن ابو, هبلباو) .
 ۳ چاد سا کلات ی ناف

 ..(مهرغو شولعسو هوشو قالبقو قالب انو)»

 نیت راوشمط ةعاق نالوا راد یور بآ هرو نج بس ف

 نا دیوت وا تعرع دخ رزوآ یے ا5 .قانوص هرکص

 عقاو «دنلوصو ءدنغاص كلوب یک دوپ قلنوصیهکر  هعلق

 راد بولوا شسوهدمو لقعیال ند هم السا "4 دید یسرلایها هلعلوا

 نیک هرب يک ډر وکی زوکیرب رهو ,رایدبلپا شومارف نب راراب دو
 هدرلغ اط هکیس اب اعٍر كخارطا لوا اما و رايد تک بوحاق

 دحرس ی دا راشلوا ناه هدر یلقاتب یلزاسو هدرانامروا
 داناو تعاطا بور نوک اور ن د رایی ام تاسو یساےما

E 
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 ۳۳ تس
 كاش ول نکر الت بوق ید رافکو یدز و نیس هر و

 ر دکعد ین الغوا ما «دنران اسل هک هنس اش ونا بوبر

 ی یرحک: لوا بویلاتیراتخا تایجناشول هلذتشلاب یرهگیرب
 ی هراب مکحم هدر یاو یدلزو هربوو یدلاح رل.جات

 .یدموق هلاح اباعر ی نیلبت راب درونک هیاشاب دجا هکیدبا
 نس هسخوب مدينا نیعو دهع هکع هدکلرپ هلارلناو
 دورعاو یک قدری رمن رکو ید هل یازاوتمط
 هنس هلوط راودو نک ی روشآ ناسا اد توط كب ی دت

 هکیدیا شا مجج یریغ ن دن اسیاوا نکم یبسربک هلا بوتا
 ی دیا رک یا ناغمرا هلارق بودیا صاغ یراوشمط هجر
 نیش اا7 دج ۲ اعمالو ذب چ الع تنه راب و
 رلنء | لیصفت نیکی د ردنوک ههاشد ا ول:داعسو ید ر

 ظفحو طیضو یوربآ كتكلم لوا هروب نه ةعاقو
 هلکلکب رکنا دشا نیغلواتسامو نیلا یسلوا تالیکب رلکب هتکلم

 هدنود جد ه دن امز لارق هکدلر و هب ی زاغ یاشاب مساق

 ینلشاللو «دن نکا ناوک شو کناو شلوا هرتصاحم
 كموح مع هدنس هللاقم كوا يح یدناهتنک شکلوا هدهاشم

 هک دتا كيلغ هدن ام وا لارف ی هب رف هر ان حوا نالوا يقو
 ر دن دنفاقوا ن الا بوتوط ررقمخد هاشداب ولتداعس هرکص

 (هش ولد ءاولرم كب ناخ روط *هب راسم)
 هواه یو درا هلت رکسع یاس ها راشءربم هتم هس یف

 ندرافکنکرواک بو دبا تع نع ند دارغلب نوما قلوا قالم
 كمردشد را هنخررب هم السا لها د رحأف رفاک كي مات

 ها هن اش لح ی ابلا تبانع قافنا ما رانج هلص

 كدنخ بو دنا موع ةت رر و رارولوا قال هعوقمعربمآ



 بس ۲4۲ تم

 هددشاس هنس یادوق یدللوا راش هککود توتلوا بصز

 : راسو تاورخو را۶ ید ا ند ی مان یعاشول نالوا روصحم

 ی ق و ورا رخ ن ارو
 .هرثک ید دوحوم هدنحا یتیعکنج دے یتدزویکنارب و

 نوکینیدنو هتنلا هلق مالسا لها هک راشمز ان ه دنرلخ رات
 ۳ . روط لاض لارف یدلوا لخاد هب هعلق سوگ ید لوا

 هرز وا مالسارکیع هن الاو مسریو منو هنسنکن و شعآ
 درس و هدعلباب را زدم کک

 ولدرزو اق نوجا كلوا ناناق هدنا قو لاعحا دادعا دوخ

 لاص لارفو یرلکسره و یرلکب ن انس رخ هلج اما شا

 بوشوب وا هللا لایعولهاو رلشع تالاتس|قوحهبیدنکت اذلا

 بولکو رانا ربطن هکعروک نیرب یرب ید بوشلعادوو

 كتجزوینب كسکا ىدا دع نیرکسع نالوا ر وصح
 شعا قلرداج ییخ نوعلم قحا رامزان وید ی دلوب یرا
 یسا ما مالیسا لها اما شمع | ريصقت ندنشوکو یچسو

 هحرد رب و رلکلرل د هبنرحرب یساننارفط تار اسو
 هدرانب ور وب ر دذلک د روصتم قوف ام هک راشم لا رکلرداج

 زور وج زو اعطق رروا هکشا مدقت دنب رب یر ندکلوا

 هعفدرب كنارق رفظ ناربمرعم .یدرردیک یکر دیک هزوط نوبق
 بوش جد هار لاحرد یدنلروا هلا تفت یا هدنتلا

 هلا قد رطوب نوک شب ز وتوالصح ید اق ندشیوروب
 هارو رابدتنا ناسا تقاع یدللوا لا دجو كنج

 ج و ذمو رسا عوج بولب ز وب هرو هدب ی دلوا حوتقع
 هلا درب و اشاب ةمالوا ند هول ثعاب هغلز و هرو و ی دلوا

 رام لر هم و نرو رد روت نکا شخ



 س ۲٩۱ تس
 سد بردی ماتغا نی رکلمام ف رر دشوا هتداهش 3

eهلیایدت نسخ ربلد یاشاب لع یک یتیدلوا یکم هنو  

 ردنا هرصا ییدرول نم ۰ هعلق بوریدلاق نر و

 بولوار E و رم هلا بوط 5

 شاوا و ی یاسا كب ہر وک دم ةعلق ر دیا ن اس

 A بلاو م دندربصت م السا لا لد ا

 احا ل اڪ لارف, نکرولک هراوتکس ر وفعم هاش ولت اعم

 نيش اتو يمر وب نم هعلق ب ور دنوک نیرکبع ییدشبا
Aهلم وب موج هاش اب ن و  

 (یات ر رو ا ا راونتمطدملق حق
 )%10 هنس راوشمط بناجم اش اب دجا)

 بس دلو هولو رخ أن نالوا O et هک كا دعلف راوشمط ًامدتم

 نیفلوایهاشداب ظر دایدزا پحوم ریصمت هدّئسلوب رفط ر کهن

 یش ابن :ابکسو تولوا بصن رالاپهس اشا حا ی اثر زو

 ی وطو هلبا جن یماعا لولب ترد هللا یر ا .جر ۱

 لس بوئوآ نیست رکبع یخ ندرکسعر اسو ی هجو
 ند هنر دا هيم ینوک بدی رکی كنب رخالا عبر هر وب نه

 ج د ناوت رعط ¿ن ناريه رم هد دارغلب راب دلوا ناور بوقج

 بو دیا عج هنت اب ن رفس له ار اسو نیرکیع یبا مور

 شرپدتب ا gE طار صو مون سد هدنرزوا هوطو

 نوک ین تم رک اتش بول دو یک
 بولوا مقاو راعش ترصن رک اسع ر وصح ر اوشمط هبعلق
 اح ریا بوش م شو بط زب اب دع قا وا



 با ۰

 هدف امدقم نکلو ید 9 لا تمالس ن ذ ا
 3 ا رار نالوا هدام یرعتمو یریزو كن اق

 طلشالکارکمو ر ااا هاش دا ولت داعس ندرفاک

 برج ن دنودب هلا دا لار هه اتش داب ولتدا رت ناهروا

 د رح هد 0 یاد و بورتدتا غا یروک دم ۰ هد گی

 ج” تواقش مات حف كرون یخوا كند ی لوا یدا 0

 .هد هلهویادتاو یدلکذلو كن اشا همالوا هلئاولت از وینا ر

 مز حد نیس نا بولوا یز ور تداهش هباشاب 13

 یدلوا ضالع N تولوا نيلخاد هرادهش

 ای صاف ؛یراتفکو ی برق رد هراحم) ۰

 ند ی مان یعاشول نالوآ ی ادوق راوبتط . هم هه قو

 بول آ لد تود کس PEA هعاق مأ ی 2 هلا عرفنک شق شعب

 ۳ سایتی ترک تای نالوا هد هسهاف لوک ساب

 و دا تی عالم انا ناطق نالوا یسانازاسز اف

 ۆك ذم بوروا هنرارزوا ا و اه زا خم
 روکذ م رز ردیآرسا ناش دو ورو رکن نا تاعا ساظق

 د اب دزا ید هدامو هوا ندنز ر دابو رادمان ل دحرس

 ۱ ۱ ی دلوا ماو تعاب ۵ : یهاداپ تضع

 (موح رع یاشاب لع م داخ *یعاسع میس هعاق حق )
 داراب وسا ندیهاشذاب تربضح بات ۹0۸ هنس ق

 هک ك و ل لس لف دخ رب یاس

 1 نکرولک بو وا نب هک هک راذقنرب اعم و رووا تیانع
 e رادنففرب ن دس هرفک مرتس بت رق ګمان راو دوق

 هلا روب نمو رر ور وا و ها یخ یس شا
 ا نالوا هدنماقم شاقآ یکی



ETیه ی شا ات  

— ۳ — 

 نیا و بو هیآ هدعب یدل از دنسک قدمالغا هکلن هد رکسع

 اضر هتنیدلربآ لدرفرب بوسا بوط یالاو یدلا ها نیجاق

 بیا و شم ا هش رب رپ یرلبالآ كفرط یکا و بوسمری و
 دوا هرلنزب رض ,دراتدلو د و ر دق كج هٽي را نزب مص

 قالوب قالا بو ریدشر اق نیرابالآ رافكر انزبرمض بوریدتا
 دستا مو هلیسادص هناش لج هللا هلا نامه یک ییدتبا

 نآرب یلاعت هللا نوعب لدروس هنن رزوا د ندروغوار و

 یدتکبوحاق تولوا مزهنم ه دتعا س لوا ی دم ه دیا فقوت

 دسطینکا بوتلوا بیقعت هرکص یھ هدننادیم كج یھک
 رددودعم ند هبم السا تاو ع مطءا ید !نعوب یدلواربنیس

 ی درو و نر هتک رلکب لبا مور ه دٌیطوا

 نکا هرزوا كس یی هنوط هلام السا رکسع یسب رک

 مالعاو ضرع هنو ا باکر هلتیعم ییازغوب بودبا ت دوع
 هلا ه رخاف تعلخو نی رژ مت ن دیهاشد اب ب انج رابدلبا

 رای داق یر
 (اش اب همالوا تدامشو هول دعلقت نعسد ءالئسا )

 نالوا دونم هدنتلا هدنهف یسهحاق مول امدقم ۹0۸ هنس ف
 نیرثا تع ره رکبع هن شابوا مان شار دنا یرونط اب

 كن هرو نع هعلق ییدلبآ ها ن مزوب هم تعلق و جب

 ناداه دنګ | قعلوار وصح هک ردلکد هبن رم لوا یس هلاوح

 کا دن زا راد نارا یھ ساخ دو و کهن کد

 دح اش اپ هم الوا هنج رکا لوا ناکما هنطهح كب هعلق

 یرورضلا الاو یدتا ششوکو یس هبت نالوا ه دن اکعا

 یروطاب روت نمم ی دلار تخاو باکترا یعام ج هلباهریو
 بودا تی امر هتکیدتا نام و دهنع ه دبتس هرب و ناوشا

 ی ۷



 تم | =

 راش قافتا مو قاشیو دهع هلا ااعر هکعسوا هر هتعاق

 "نادو دع دک بضخ لغوا لاه نالوا لاو هزوب نع ءاول

 نا دتعاضوا شعب كن ءاع ر شهاب دن بحخاص ریلدرپ رخ
 دی هعلق هیلاراشم نکز رولوا هدنشوزاو ارا بول وا طفتم

 ضعب و رایق ر و دقم فرض هالتشان یتسارح طض و ارز ک

 اں را و کو عرب یکیدشیا مهوت

 . ارولوا لسخاد هتشوراو بولک ةدانپ و زاوس هداز ن دکب

 ۱ e ز راق مو تو دا یدنوشوا هب هعلق زورن زورو

 قوا قالوا سکعع هسانح رق رفظم نارمرم هد دارغا رثا تشه د
 Ns تولوا وداع یژکا ا دخنرکا

 متر یب یاس هر دنس و نی رکسع دخ رقم یرورتضل طلاب

 ۱ ۳ هل رکسع یاش یکی ےس ر نال وا ناش اوت هلآ ناشاد

 نود نازم زنه رکم .SN تک نع دنفرط زانک تن ودروتک

 رخ ًانالب ارام شوم رخ و ید هیاشاب لع مداح

  رادنقمررن ن دز هعاق دخت سو هل رک نود فخق وتو

 ی ید رافکر دی دو نت وز و

 هرکس قشر اب لوس مزد
 لعادوحجر و هللا مالک ظفاح ی دیا شف وا ےعز ہد وع

 یدرارد اغا رخ ةشان ینا مدا نادتعخراتتخا نارق

 نیرتالآ رافکه ک ه درلو ا٠ ردشلوا نعوعس ند اسل ئ دک
 هدنتنیک لزب سط قلا حوح رح یدک ه نح هراقع بویلغب
 اواز ندفرطنبو دنا ش۶ عضو هدنراسبدیلا

 توت "نادنتآ ی دنا شازاععا مک وزد نون ۲ رلذزب رص

 هکندشن تاعاضو اشو اعد للا اک هبت رجرب توروس هزار نوزو

 تک ی LER a E 2 ی یا نا



 مر تم نوع نوت بام دات ساک یکم هد ین ی نا ج و

hai lia EDEN hoi Eiger ha isd 

N — 
 ها لضم رار وشوکود یکم و راروشواف نارب باع او ناعا
 .یسهجنرپ و رم بسط یژنک !كرافکب ولک بلاغ نیلم یان
 تولک ر وصنمو ضظم هنتوا یودرا بول وا ريز هتسب
 هن رارکرع زرپ رخ ج ًافرب نالوا رشم هی و رایدلوب لوصو
 یس هدر نالوا هد هعلق نک او یس هرفک نالوا هدنراودرا رک | یس هلجب كجدیارب رقتو ریز ریبطقو ریقن نب رهتنک زاب پوراو
 تیتعت نیرب یرب پول وا لماع وع ( هبآرت اجت نم )
 نالا هد هعلق رلیدقاب هکرلبتع نیک د هنی زروجتلاراد كر هدا
 ههاشداب ولتداعسو لوق هپ جو جارخ بلک باهر ښعب
 ندنا یدلروکجیزادن ن الکم زال یی اک بوت وا بصد ولرم اشابهعالوا هپ هروپ نه علق ,رایدلوا لوق ولغاب یو
 یس هنهف بورک هراسپ بم :ارعو یدلراو هن رزوا راونیط
 ردکتو تدور ناواوربغت هیاوه نکل یدبشوا ششوکو

 . یراقدنشم سیم بویلواناکماهلمجتهلببس ناراب تک ولک
 یی دیا نوهم هیقو یع*بولوط هلبا وص یرالوب ناو
 نواه باکر یاح عفاوو ی داروکی وا عارف لوا رهاط
 قارصنا نذا هر وضنم رکسع بونل وا ضب هب یه اش داب
 ناب و مزاولو قم الشيف هد دارغلب هبیلا راشم نارق رمو
 e یدنلوا نامرف قلوا + ڊنل

 (نیدکس یارهکرد شاپ ىلع مداخ دو راج) ی

 نابصع نال وا نما امر هدنشوراو نیدکس 40۸ هنس یق

 هملق بولکراثک بو دیا قافت | هلیا تاغب راک نالوا هد دحریس
 دیمارو رلشلوا نماض هکمرپ ویلا اعاب ر یوا یلوتسم هنپ دزوا
 لاضو لضم مان لانه توط نالوا کلام اتقباس ها اجرو
 نکیآ لفاغ مالسا تازعو هکنک هلفخلا ىلع ها رنا تع ندرت



= ۲۸ = 

 قفوم هتعف هبا لوخد هب هعلق یلانمت هللا لضفب بو دیا موه
 ینتخم توزاق قاقوس قاقونس ةد هنعلق قاوسا یراکو رایدلوا
 یتونس دعا یار هسک یاش اپ ه دیشب رابدلوب ید یراتلوا
 هنرزوا یس هعاق رکج ندنا بو دبا نیت تاوغاو تارفن
 هککود زونهراردروقراسی رت تودنا هرضاحو رلیدلوا هج وتم
 ن غتو رلیدنیا ناچار اک نالوا هد ا نیدنلوآ ترشابم
 تک كنارطدل وا صالخ اسو نیما ندمالسا لها مرد

 قدقلوا هج وت هن ززوا ةعلق مان تاراو هرکصتدکد لروکی رادن
 ماست نیراحاتفم كن رل حلق یخ د رانا لات هللا نون
 هنن رزوا ناقرات مان قالق ن دنا رلدلوت نانا: هنرلناج توادنا

 هنس ززووصلازادو ماست یی علق هللا نانا ید رانا یدلراو
 هوا کد اتخا هک هتعلق مان دان ن دنا راد دقت کشک

 مالعالا فظع مالسا رکسع هد زرزوا یی ًلحو وأم
 بوری دشوق راسوماج هرات وظ نالوا بوک هعلقو بول وا هج وتم
 قران اوتو بات هلکهزوکرافکنیفیدتاوا لقن هرالح نالوا مزال

 رابدلوا بلاط هزاتسا هلغلوا بلاغ یرلساره و ف وخ تویلاق
 كلام ید یر هعلق تولب ریو ناما ید هرز وت نف

 یدلروکی تن اکیتام#دو مزاولو ی تاوان هپ هسورح
 هدنتلا نکلو ی دلوا تم ع هس رزوا ییس هعلق هول هرکصندنا

 عج زافک ی رادتقم كم رکی هلا شابوا مان شاردنا یرزوتاب
 راک دا هات دش تلخ رد شر زا زا دم النسا سا یر اوا
 هلن زکرا دق رب نادت ا ندشلعا لوا ید شقلوا اسا

 اد تیکح یادیا شلر دنوکن ودا لدبوئوآ باک ارکص "
 نوما راها ن س السا لها ینولت [للیخرب ید كراك
 لهاو زر وشو ةدهار یاتا قاش نیش زرو لک هت اض ؟هلناقم



 بجا 8 ۵هر ا

 تڪ# مور ا دسورح هبا هن اهاشداب ا

 "درع مو هجا ید هام بوليرو هچ وت هنفرط موس ر

 بورویپ ینازرا لوزن فرش هب هینیطنطسق هسورحم « دنکراپچ
 رلیدروس قزشم کراتو تخمر تداعسو تلود

 (دانچو تاراوو ل کش ویی هعلق حف)

 (زاوشط*رسساحو هویلو)
 ه دنس هاباقم بلد اش نیکنس دارغلب هر ود نع عالق ,٩0۸ هنس

 كلارق دنانیدرف یلارق چ بولوا عقاو + دنراسب بناج كو دیو

 دودح هلا هم السا تالاعو دو دعم ن ډندادع یس دساوک» عالق

 اصوصخ بویلوا یلاخ ندزواجت ` یتماسیقشا ه دن امز راک | هلغلوا

 تنه هلغلوا علام هلاک رخ ذی كج هلک هر هر دنمو هداررغلب

 هلن از دنوکرکسع هنب رززوا هکدلوا یضتقم یهابشدابت٥6الاو

 لوا هوا مطنم هی یهاشنهش هسورحم كلام لایت هلالضف و
 در یاد معا رالاسهس یشکیرلکب یا مور ندا

 بوتل وا نیبعت ءاشیام یلاعت هللا هسی اشاب دمشر ءلاروصتم
 لخاد هدارغلت ینوکی لا كنبجر هرو نح هس .,یدنلوا لاسرا :

 هن اتسا هداننا لوا بوک هنساق مس ن دنب وص هواسو بولوا

 .نزب سض یللا نور هلبا یرصکب كيب ییا: ناتنلوا لاسرا ندتداعس
 لپ .یدسلوا لصاو بولک بوک هسصلف بوطو نکشو دع
 نانیتیسا رضص نیدک ونوع ند هنوط ینوک ییتتلا كن اضمر هام

 شم و اراض | نایت یوگرسبجرب هن رهذ هسیت تو دا زور
  بوط دبع نوا هشتم ۰ هسعلق مان ی بولت یا ی دبا

 هللا ناهزو ناما بشو زورو ی دئلوا هرصا ع هلا توکه علق
 ه دنوک جاقرپ ی دل وا ترشاسبم هکلکود یلاوتا ىلع بوقیچ

 .ززواموچ تام“ رفظ تازغ یخد باولیچآ راکدک ی وتسم



 اک
 یکی ئرافاجسو یرایکب رلکب ساویسوولر دقلاوذو نامرقو
 لب رااغا کولب ان خو هنا یربهکب كيب جاقر یسادنک یرهکی و
 هليا ئهاشداپ لمانا لیبقت ه دمظعلا نابعش هر بوتل وا نیت
 كنچ یس معلق موتروت ادا رایدیل وا هن اور بول وا یهابم
 نابینسا یر ه علق روخارماو حاج ی دنا وا حف هلبا مظع
 ها رکیدودرشاو دکب ی دئلا هلا كنج هملق هجا رلیدتا

 .دایقناو تعاطا یخد : هیصلق شب نوا یرببغ ندرلنوب و هعلق
 ولشفاب نیهاش بولت رب و نيقا هپ ساون مان ناوبید رایدسبا
 هب كهالسا-تارغ راکباو نان اوج هیاهن ی ولشکس تك لکک
 یاب وسنم نیس هعلق ك رکتر هدنعب ی دسلوا لخاد هتراکش

 ةیجانو یدلوا عقاو هراس تاحوتف هميمضیخد هلا هعلق یکیا
 یدبل وا مض هپ هس و رح كل ام لس هرومم ءارق. لبا داد

 یسادعام بوتلوااشا هعلق شب نوا عقاو هد هروب نح هيحانو
 ام عابر هلو یتیم: دیلخ ناییمکپ کاخ
 دنش رب ند اها بوتلوا نیسیعترب قلقاسرب یب رد هن اوب د
 . لاوش هام بوتلوا تدوع من اغو ماس ن دنا ی دوا تیاثع
 هنوپامه ی ودرا « دلح مان كاوج ینو ینکیا كمرکلا

 تاماعناو هن اهاشد اب تاعیلخ و تاعیفرتعاوناو رلیدت|تاقالم
 زایتتافک الا نیب ی ودش و د رهظم هب هن او سبخ تافتلا و

 ا ۱ رایدشلد زارفارمس و
 ! (هتطلسلا راد بناحم هاجالاو هاشداب تا )

 دج وم هبلع تلود:یاضتقم ۹۵5 هبتس .لاوش ۱۶ ین

 ید هدا وه قلوب ماقا یرما ماظن او نما ماللسسا دحرس
 هلغل وا بغار و بلاط هن ایطوا لوصا سک یهو بااغ تدورب

 : لاعا تسنزیا نوب امه عات واین وک یعج وا نوا ل روب نم هام

 NT ا ی ا یک ی ب ی



 ۱ سا

 بو دا ذخا نینیدنگ بودنا ناشیربو م دنکارب نیزکسق

 هرز وا ىس هدعو هدنسهلاقمو یدردنوک سام مط هاش یشادنرف

 فلخ هلغلوا شا١ دعو م دقم یدلا شوغو نوتلا دما

 ید هدنآ بور دن وک هنس هعلق امشهق ندنآ یادم ه دبا هدعو
 یکتا ور هعالط شاخ

 (دزان جام ته ا اغ هاشدا ولت داتعش)ل
 (رد هدنرکذ یرادکن هلی ی كخ راج احز)

 یداسع کر ادر رقم هد هن اش لج یھلا ةا ن ا

 یهاک نوح افارتعا هن روصقو مصقتو روتفو نچ كت رات ا

 باتجاضح ردناتناضا لا هاک كلذسنلد اک یھاک ت لدنك

 كلاس تولوا کت ید اتقا هحوت هن اش لج ةقلاخ

 رگ داو هردهرو هیت ةر ههالادانع نالواادخ هار

 ندهببشتو زولوا لاع تاحونفبسو یورخا تاجرد ثعاب
 جا رادقمرت تكهالاع هاشدان هدرو نم لزم دونضعف

 هلکغد اط هج هرق بب رق هلکشواا 4و ف ره رافت شا

 یرااهزاو راتو | رفا تاتیح یساوهو تآ كغعالباب قو رعم
 هدقدتاوا اقلا هت زا رش حم ینیدلوا | دفن ابو شخ اقص

 للاعت هزلالضف تولوا هخوتم هب اتوا هلا نی رقه ضاوخ

 ٹوک ند هاش لج ىلا ةناخ افشوجاوس لیصح نوکحاقرب

 ی دلواسسم جازما هلا تمالسو

 ( قع هناتسشجروکب ناجا كن اشاب دجنا یاری زو)
 (ردهدنرکدینهنغو تاعوفهدازخ لواو)

 ناصعو نایفظ كنسهشک ناتنمتروک و داشاو ۹۵۲ هنس

 هاشداپ عوعضم یرلعوبطمان تاکرخ صدع ت ول وا ززا
 مورتمزا یراترضح اشا دجنا نان زب زو قعلوا ناکمالاو



 نو E اپ

 ماکنهو رفس ناوا نوچ ۹01 هنس والا یداج ۰

n۱ بینم تد مو هاها شاب دع اق  

 پولپ روی نوپامم هجوت ندیلحرهش هرزوا هاو رسخ
 یدلروی لوزن هل زەم ماننکس رد ینوک یعشب نوا كر یب نج هام

 قاچ یراترضج دی زیا نراطاس هب نعا دوس هدازهش
 باجصإ اموعو ماظعءارزو بولوا نو دام هتع نع مپ ران وامه
 ۶ سوبلسد ن دنا بودیک هل لازمو هلیقب ط هعیاشم ماشنحا

 ی رک نیلا راد لبا تعجام بولوا دسعنسم هلپ راغب رش
 كن هرخالایداج هام بوتلوا روبع هلا راپنشک ن دتا رفرھن نوک

 .یدلروس لوزن ملزم مانیلاملا وکی دب
 .( كروب نمو یتوعد كسان صاقلا), .

 ( قماش رپ ر اک ماجاو یعاطا مډع)

 مدآ انا .نوباسمه همان هبازربم صاقلا ه دل ریمو ۹۵5 هنس

 نالوا جردنم « دنیلق نکلو یدبلوا توعد بولیر دنوک

 عون نده انب اع هابشد ابولت د اعس ھچ- ابضتقم ناوسو

 .بلاثریزو الاو بوبیا ناب راذعاضعب هلغلوا هرزوا ساره
 .هیامهشلا بلح ه اش داپ ولت د اعس ام دقم ,هک اشاپ ده یفوص
 رپ و ديا نیسیعل هنس هظذ اج داد خب هدنراق د روپ هچ وت
 جده د دادغب هلغلوا یزارنحا خد ن دنا. یدیاراشمردنوک

 ن د دارکا ءارعا یرورضلاب بودا فوج ندرارقو,نکم
 كبکو .يدلبا سام ا ییلوا ه دشس هب اج یاس تکی ماننرا

 نالوا عج هدنرزواو یه اکرخو هو هدلحم مانر اچ
 یج هب یدنک نکبا هر ز وا تماقا هلبا یهارک هم ذرش

 نکر وت اب هدنشایف دوخ يبو :توهبم نوکر بولوا ضراع
 بوصاب نیسو درا هنسک مان پاریس یش | دنرق ولر وہ نریم



Eها  

 هاشداب دوصقم ماقتنا ذخا تصرف نادنیع الف وربثدناملوا

 دهبلاییوم ناریمریم هد هکراسم هنسو سد یدیشلوا مالسا

 ردر دعاف یکیدتا ف بوراو ها یهاشداب تمه بونلوا نان

 ارب هعاقو كاتب هعلق حف هکموک دعاق حف ناكر علف حف
 نانلوارکد اخا هءلفو راغاص ةىلقو كوك ةفلقو

 ینیدلوا حوتفم هلا ناما یک هلا كنج نمک هشتم عالق
 هنیاتم بولق لوا م الفاو رابخا هل ايشا تداعس هناتشآ

  یدلوا عقاو روبخو ترمس ثفاب
 (دن نق دس د اھ ندا

 (بلح یاتتشع زا ناطالس)

 اعاد یا طاع رط اخ كهانلام هاشداب ولتذاعس هئم هنس یف

 هرایلع ةع ل اصح وکن هدارهش هلل وا لئ ام هراکشو دیص

 راه اک دیص نالوا عقاو هدنلخ فارطا هرکصذدقدلوا لّصاو
 ساک همش لوا یزاکش كن داو و یراص هجا هکلب شفوروق

 تولک رهام ناداتسا هعار رد اق هننفقاداص ی دا شلروس

 خلوا دص رار اکش تاسع یو دحی ندراکش عاّونا

 نب زاکدروشود هماد نیس هنر و بارطضا هروتیط شوحو
 هلکعا اشاقو ریش تایم اک دا رهش ہلا ب ات ام هاشذ اب

 یافینسا ید ندعولوت رایدتابا باسح پر ورس لیصخت
 بول روی نواه تجارت رهش بلح هرکصندقدنلوا ظح
 ضط رفس یراث وامه یارآ هلکلک عاطعنا ید باش لصف

 یو هنفکر ادب هشتم ا روک کی با وا زور رقم
 ئ دوا نا

 (یاتشم كهاشلاعهاشداب ولتداعس)

 ` ( ی هحوم هحوت هنولاهرفس ندیلح)
 تم سس



 ید ۱۸۰ بٍ

 . .( مازهناو ناخ یجاحولل وبنو د لتف )

 (یولخ تنطیش یوخ رکسع)
 قسهلوا ن ا.دهاح ط وبصم ن ابو علق .هد هروب نم هنس
 نانشو تکوش یذرب نادقش ریاشع هکناخ ییاح ولل وینود

 تام دف ی دنا ناتلقر نارقاز اتم هلغلرد ابهب و

 هرکص یدیا شلوا تیانع قاجس هلغلوا بست ههاتفالخ
 ااغ هجده ایج نالوا هدناو هلغلوا كلاس ه.دادترا قییط
 .نیغلن اخ ی وخ هک شود ندرد اق هب هلن اعمو لیح عاوناو

 اتهاد اشاب ردنکسا یسکب رلکب ناو .یدباشلکهب وخ بوربو
 هسلکللا هب اهن ی یعس هنلیصح ع الطا هش را دس اف یار
 بودیا راغلبا فقوت رب ید بولوا رادربخ یی اک ن دنرالاوحا
 توت [.نیراقواو بوصاب ه دب وخ یر وب نم هلبایربانعو موق
 هزب که رکصن دلاتقو ترحو لادخو,كنج هدابز بوصاب نیراتا

 لامن هل لضفب تبقاع ابا راصح ییوخ .بویلوب لا
 نیرلشا كنيحر اخ هبحنرب یخد و كنيج اح ولاوبنود زوب نم
 یراشاب نالیپسک «راودا ماشعا نراراوطو لام بوسک
 یازغوب كلجلک هن و امه ناوبد «دنلج بولقا هرن شفارآ

 تولواعقاو رفرفنضهاشداپ و رکسع داش تعا ات
 تيىن خت هضقربو تح#بل | تروه تفلخ هیاشان ردنکسا
 ااا

 ( مو رضرا نازیمار اشاد ت اوو تاحوتف ضعي )
 دونع دوبنرارب سس نو درک اشداب مدقا ندنوت "هنم هنس یف

 كيي هجارب ن دنز دوبنرا یجروک هدنراقدلوا هجوم هنبریعس
 ب وصاب هلتلفغ ۍب ابشاب یسوم ییسیکب زلکب مورتضرا نیعالم
 ی دا رلتشع ا.دیعس دلخ كلاس جد یت اع هو دیهش

 ا را ی نیش بیش رس نسب اش اب نر رانا کس نت تک



 س تم

 .هدن اشاکو غو نابهفصا هنیدم یک یتاسهکاتن یاضقو یناعآ
 نالاتو حارات نی رلیارمس كن ازرمم مارهب یشادنرقو كهایک هاش
 ناشو مان بح اسص هاو شا نایشاو یوم هموب و دغچو
 نیرانامناخ كراناطلسو كرل روق ناوتو باتیذ هجو كراناخ

 نب اهراس لاوماو نا رخ بویلبا ناسکی هلک اخ بوقیب بوقا
 تكنسارقف نا زرا و طاللخاو شوم اون هلکلبا ثراغو بهن
 :ةناتسا هلبایئاورش هللارب نع دنس ز و نیغیذلا نعاقشن ۲ یش اک

 ا نارک یکیدتا م انتغاو شلبا م العا و ضع ههانتفالخ
 طوطخ ولف الغ فلکم ول دسلج غص رم ند هسفن هنعتا

 دنیطارسافت بک دلح جاقرب و هفت رش فحاضم هلبا نآداتما

 ندنالوقعمو ج راوتو تاکرو تاعویشمرت اسو ه وبن تداخاو

 راباک خافو کولمو سیفن بهذمو نقش ن دتاغوظ امو همانهشو
 توقابو سالاو رز هان رسو راربسو رلنهخ و را ریشم عض رو

 دوع لوب كوب ورب عو كسم هلبط هلبطو راغتاخ ولشاط لعلو
 یناشخدیو زا هزورف هدولآ هلبا بارت زونه هسک هسکو یراق
 یلسطمو به ذمو زه درارس ر ارزو فا رزو راذروسجال
 فیطا ین اسارخو زا هما اق یشربا.ن دطاسب شفو را دقعم
 هناورمسخ هعتماو هن اهاش باونا هیانهن ی هلو: را هک ك زانو

 هزتساو ن الج راطق جاقرب و هنام سو و اظ و اسطق چاقو
 نودنک-هاشد اپ ووطح ن دند هسیلاراشم بو دنا لمح

 هلا هرخ اه تعلص هاد هلی اقسم وب ىدىس نالىچ نھ رس

 تاعیلصو غاتوا هلبا غبت عصر ید هصاقلا .بوئلق زارفاربس
 هتش و یدنلوا ناسحاو ماتا هن ا ریما نیتسزوپ و هن اک ولم

 هاب زاد نوک )تا رم لوک ز و زب ریس نودنک هاشداب

 اب درو نوا هجو ةر اکر د چم



 سس

 نییآردلافتلرابم دیمسذیع هکلاونم اخر بود هدک و خم یارفص

 هدر تقو بولب روقرلنابیاسو رلقانوایاع هرزوا ینا نیناوق
 هاشداب یجد توللاح یناقاخ *هیددو یناورسخ تداعس سوک

 ماظعءارزو بولوا نیشن تخ هرزوآ ن رز *یسرکرب نیمز یور
 ناناغآو مافم للاع ءالعوتلمو تالم ءا ۶و تلود ناکرا ةفاکو
  ةلارنصم ثرمسم رب سم یاب لیبقت مهن اجرد توامتیبع مارک

 بولیکچ ینهانتمان نالیشویهاشداپ مق «.دعب رایدتبا دیعرب دبع
 ریس و غته یرا دقم یس هلصوح ری ففو غو ریکوریفص
 رخ باوه بولک صقن دیار ثماق دیلا دم ریدوا
 راسو: هنا هاو نارععرمم نیفلوا یاس ا.ردکتو فرب لوزتو

 راب دنکب ونا وا نییبیعت رلاتشم بسانم هيا تا ترمن رک اع
 تلادع ناوبد ناکرارب سو لوق وق اموعو ناشید ءارز و

 هک اخبر هش: رایدتیا نانع قوس هنفرط لیلج ذيح هلبا ناونع
 ینوکی ججوا یمرکب كمرکلا لاوش هام رد, رج نیادم یوزآ ب آ
 یدلوا.داتعا راد مرادلخ كشر هللا داهد تل داعم هاش مو دق

 هزکصذتنراق دوی ماراو شیاسا نوک اقرب ید هببلج هیچ
 كن هدصعقلا یذ هام نوا یرلرطاقم ارد رطاخ نبیعش

 هراکش و دص هنیارابن ان اج هلیقب لط ولس و مس یتوکی جش
 دیزب اب ناطلس دس هدا رهش بولیزوی ن وياه هج وت
 ید هلهج ولوا نوک اقرب بوئوا توعد جدا یرلټ زضح
 هبیلح بن اج هني مارلا یضمم بولا ماك ندرهد

 رلیدتا مامز قوس
 (ناشاکو ناهفصاو 8 عاذغاب ازرمم صاقلارب زو ن دما)

 ندا تعناتم هی دنک ص اعلا هدانناوب ٩00 هنس ف

 یالت و بو دیا روب -ن دناده درو دج الا سایقیپ ضاخجسا

۷ 
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 هاتبلاع هایشداب ولتداعس کلو ی دا یو ۍع رم ٥ دیهاشدان

 عابض وا ضعي فلاح هنر رش د اعا نال وا اه دقم

 تدورب هنن رش نش بلق هلی "هلفلوا فقاو هنس هتساشات

 هلبارانوب اصطف دوخ مالسسا رک اسع ی دیا شلوا لصاح
 یدا هرزوا رفت زمکو رعغص بویل وا تیلناق هش رممآو طالثخا
 ی دنا زار دنادع ریطص تم اش نسلوا هلس هدماالسا یا

 رایدلیب هسقرتمرمغ تمن یکم روک نی زوب ها هناسهبرب هلی وب
 نواغه نذا تولوا هدعابس هتسالا ندیهاشداب تانج س

 ندراع تادراو ندنلوقوق یعب ننک اما یدشلوا اطعا

 ند دارکآ قحا بول روک تسانم قسلش وق هنسک ندا راو

 هن وط و تا كنم هل وقم تیعر ضعب و ن ذت ادنولو شاب واو
 جاقرب و بولی رب و نذآ هکمرونک هیافکر ادقم ندنراتلوارداق
 چاقر نادنا یدلوا ی دئلوا تیانع هار ج رخ ید هلاك ول

 ورک نوککب نوک تیل فا مزام هدادخب بناج هل مدا كب

 دادنسفب هلی بهر رفظ رکتسع لیخ بول وب دادزا ئ دن ولو
 هللایضر نیمامآ ەد الن رک کر دوم ی دلوالصاو همالسلازاد
 ناد هعش نس هر اتسآ م ادخ هدق دراو هننرابز امهنع یاس

 یاضر هش رلتزابز نوعا ایام د اا تولوا نادرکور

 دافتعارارکت دن « دلشوا راشعا عنم ود ر دق وب یراق سش

 قااشن هداز لالح نیفیدلوا رارقر هدکليعیشو بنات هتنسلها

 رو ین اب جد یدنفا نام و م وح ص كب

 ىوارلاىلع :دهعلاو

 ( انکروشکهاشداب نویامه تمنع )
 (ابهشلا تلح یاتتشم تنا ) ۰

 یک یش ناضمرماهلاع هاشداب ولتداعس ۹۵6۰ هنس ا لا وش ۲۳ ین
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 هن رار داح *اراشا تل هل ننزات برص بود دنب هن راق روق
 هاکتهر توصان هل ادص هناشل اج هللا هلل ا بو روس

 نامه ویک وا ناتق هک هکر دنا ادب رکو رادو

 رروا جلف هنب رب یرب هدنفلوک ارق ههکلوا وید ی دصاب نلناغ»
 3 ار كیا كنج یوشود هدا رک لد مالسالها هد ریکر اد ول

 ج ور وار ديا كنج قوج بولوا هداپب یخد اشاب ناک ىح

 هرشط هرکص ند هکر عه لح بولوا راو س تقاع رولوا د
 اطاتحا شکا برق یم و درا كش اوا شانل زق ر اقیج

 رلشابلرف ردیکرولکچ بو دیا بب وصت یغلوا دیعب رادقمرب
 هحابخ بولو|ن اش ناخ هليا هک وید یدصاب ولنا دوخ
 تویکچ نک رب د نیک د هغاب هرقیژکآ زر دیارارف نینکد
 هل ا اش اشا دجایلاعت یادخ کج رد دیک ت وحاو

 هکر ردشززا تسکش میظعرب هشام رد :یدیلوا شلوا هلن

 هیاشاب نامع هیلاراشع» شکا زولوا نایلاع زب وآ تسد ن الا یا

 .. :یدنلق نارقاز اتم هلفعوا ناسحا لا بلح هد هلباقموب

 ۱ ( تن سعب ازم صاقلا تع نع)

 (ناشاکو قو ناقصا تالو)
 فوخ هلمحو و كهارک هاش نوح ساتشان ضاقلا ۹۵۰ هتس

 ردق و كهاشهدنراتمس ناشاکو ةو ناهفصا یدلواهاک [ندنسارهو

 كنازرمم مارهل و ماس یراشادنرفو یزدهع و عاو یرلیارمس

 هناخراب كرلناطاسو كرلتاخ هاو یزارالد یارس ولکدو ځد

 سو هرحافعتما حاونا ه دنرب یه زدنابلاعمولعم هکی راهاکل زمو
 الا رول نیلاعلا بر جا یندعودح هرثاکنم ؛یتاوا ندرزو
 كنم دنکه را نیعت رکسع قوتسم ود زدنونغ ناواو تصرف تقو

 روضح نع م وقر هج رک | یدلبا ساتلانیسمل وا لارا

O OE NS ` a 



 سا 0۷8 تس

 یهاشدان بانج ضوعم هدنساننا یره ناو ز ونهر خوب
 تع نع هنتعم ناو داع هلا ل اقم ارد رکاسع لالا یف قعاوا

 هاکزب یک هنبا ندا ه انوار لاثم هاش نکلو یدلر وب ن وام

 هدنلتیسودرا قلا یدمرولبرثا ندنناشنو مات توتدیا

 نیس هل وقم اپ ر اخ یکیدتبا مانتغا وید نوسلاق همالسا رکسع
 ښپ یدلروک یکارداهب یزیغ ندستغی د هرغوط هللا نیک, حت
 نغلو بیزف اتش نوا هرزوا نسل ۇز واس هدالاب

 یزللاقا اس هرکب راد یدلروس تقنع هزکب راد بتاج
 راشلک هش رزوا ن اجرتو ناه زرا رارکت یماوا دو بع

 یرلکدتنا هنسارقف طالخاو سومو شدجرا یب د هیارقف لواو
 شنمردنکسا ءاشد اپ شجوم ربخوپ رانا ر اکر د یقشو اظ
 رکسع یفوتس ههیلا ر اشهر زو قوا ضورعم دنهاکرد
 رابدردنوک هنن رزوا یار دب یادعا بولیشوف

 (اشاپ تا نب لک نوه )۶

 بشوزو ر هليا رکسع ن الوا ر ومأم هو دنکهبیلار اشمربزو
 دخ اک دملق راوجو روبع ندنل ایج ناتسدرک بوی مارآ

 كنج رداهب ماناشاپ ناعج لبصالا یبکرج ه دکد تا لوزت

 قلا لد «داسننالوا ی داش ا نییعن رکسع هعیلط ینامزآ
 هنا اغ نالوا هلیب هلیسودنک يخد لوا راردیا لاسرا نوجآ

 هلبا رار د اچ ښا لزق یلیخرپ هدلحترب كج دیا عطقب هفاببمرپ
 لابملای رزرروکش فوق هګواو. شخلوا قب رفت نادنرو درا
 ثلکروا نللا قرق ندبس هلکرخ كرغر نالوا «دیلاوطوا

 ناغزق اید ندنر هیرقو بول آ راوط شمال وا مار زونه
 نیکد هم اشخ ! بودیا عج نب زلف دلوپ یس هلوقعرق ابو
 لراوطیفیدنا یرارفاب و ناجزق + دو والواو ردا راجا
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 نوکلوا مه هلخنا ون ام رف هنتمشابم حلق عتق یراتراضح
 یدلووکهبسیا هن نکس ږی دت قسلعتم هناحوتفو راسپ راف .

 بوشود هنصیلخ یراش اب راشابل زق بولیکود بشو زور هتفهرب
 جاقرب نالوا ه دنا نانهلاع نالوا روصح نوک یز وقط
 صاقلا بوري دننا ن د معلق ها ناچسز یت امانس یبشنامآ نق
 طوبضم هسعلق ینوکیعتوا نلیدتبا ناچنسا هلتطاسو کان اززمم
 م دت داعش دن اتسآ یکلیکب رلکب بولوا ناکم ناس هاش داب مادخ

 | بوتلوا تباتع هیاشاپ ر دنکساسکر ح نالوا یزادرتفد یلوطان

 بولب روکی تب اکی اودا ن دیااضتقاو یتامنم و مزاول رب اسو
 لزاتم یدلووب تعزع هیاتشم بن اج نپسعلوا بی رق اتش ناوا
 بولوا فرم هللا لیاصخ وکن هاشداب شخر مس لحانمو

 .هاشداب ےخت دما یار یوکحیعنب یفرکی كمظعلا نابعش
 بر مد هلواعیقاو دمایکا ید

 ) (اضشابدجنا یناثرب زو ندش زا دیس
 ) شبجراو زاوطد اعو ن اج زرا بناجم (

 .:یدلوا اک 1 ندنعاتنا كن او ةعلق ماكي اش نوح هنج هنس
 هیلق هلغلوا فقاو هنتردق مدع هک هنارزوا مالسا زکبع

 اعر ن الوا ه دشسحاوت طالخاو س وه یایکو زاوط دام

 هلیمازاو ماتناو ارقفو اضعض نوكه لا بولاص نوقباخ هتساتف -
 دی هلاسوکو واکو مانغاو هلکره یکیدزوتک هلاو هر دبا مناع لتق

 .ندهدق هکضراق ٌعلقو ردیکر روس بولوا نابوچو ناب هلک
 نوچ ارا هاشداب ولتدانبعتم. یدیا بارو موب نیسو بارخ
 :نیسیخت ںود ناو انب رادقنرب کب لع نیساپ یاولریم ولردقلاوذ

 ولر وب نم ید نیس چ ذم زاس ماتطر .یدیاراشعروس ۰

 را زكا تنرافو لتف بوضاب هلفقلا لعب ودیا هلاوح هنب ر زوا



 د .. ۳۳۳

 یدنکودادما هللارکسع ن دبن اځ وب و ی دنا كمرت و نوهعع

 دانیقنا نسامعاو نیرلن اخ ضعب و نسانامز كساب وا ید
 هدتفلخ كصاسلا نکلو ى دنا رر دنا نس هظحالمر ردنا

 نکیآیاو هدناورش ام دقم یرغ ندنغيدملوا تقابل هفطل لوا
 زی ربت خد ایلاح ران هناج یساینغاو ارقف ندننیدع اونا
 رلشعا ر ههکشاو ناذع هرشف دهن هلا لام فیلکت هتتسلاها
 نالوا هدننس د راز ی دنکو تسر لذاراو نیشن لذازا اعادو

 ولعم ینیدلوا تسنکش و زاب و تاس ه.دنطبض شابواوا هد ره
 رلدرون تغارف ند هیعاد لوا هلو ا یهاتشداپ نونا

 ما نق بلاغا زرت یاب منت انوا ا و اکواو

 یھ اش دان و یاضر نلیدشا مادقا هغعلوا تراغو بهو

 نوسل وا نوکر وش راجو عزانص باعا یزاب هرکض ۍدانلوا
 هدصوصخ لوا زلضتااقلاو قوس ويد نوسنلاص لام هرلتلاقو

 هر یدعت هلهج ورب اعطق بولک هروهط یهاشداب جنارم یخ د
 تراسخو نواف ن راارس كهاتش نجا نل دمرب و اضر

 یلاوحا هارک هاش ه دن وا زایدقس بوقادرب ارب هک اخ تو اسا
 قو يدل وا لاتحا كلك هلباعف :دق.دنلوا شسخ

 هروهط هاو و كتووجنو تسح« دیداو و لانح یتيدلوا
 ن دز ریت نوک یمن نیفلوا ررفم یکیدیا لاش یتساروتک
 نیسغل وا رهاظ یکدبا بساتم قه وا ناور هش زز وا ناو
 ی ENE تک نع

 (ناو علق #)
 تعجا نح ند زیر سد ٩66 هس بخ لا تحبر ۱۰ی

 یهاشداب نوبامه قاتوا نوک یجنوا كبجرلا بجر هام بؤنلؤا
 اشا تسر لیلج مظعا ر دص و یدسلروق ها هک ناو

 س م س



— ۳۲ — 
 ی اح صاقلا هد ه عف دره نکلو تو دنا ةت جا هو اع

 هنسبدنک وی داش نا الا ههالاع هاشدا اعا هلک لکتلاف

 بولاوا نوهت را وغو کک هنت ابوساعوراقل هپ راو هن ایلاس
 ید ضاقلا کیا لاملا هد ره ه دیهاش دان نورا ةیاس ِ

 نوبامه همان هناورش رود نح نک هسا هب یهاشد اب هفساتننا

 تورا هلا ةنیفس ند رک د هرق بوئلوا لاسزا هلبا یهاشدان

 یفاتیقط دشاه رکصن افصاقلاو ایی شیش والاف هلاوارش

 بولک بلاغ هشابل نف "هد ره نلک هنطبض نوجا یلغوا ن دنفرط
 داب لیمو دیشاب ناش ممبر کک

BES۳0۳سال اب  
 یدتنا رارف هع رق بولوایسالال هلغلوازداق انو یفصرب ی دلو

 یدا هل هدنهف ناورش هلا اعشاب طصمالال هرکص قع
 : ی دیشعلوا تاثع قاعس هد رکزب هادی اورش هر ید کو

 و دلکد مولعم ییدبا ناو هسک نادنادناتوا هرکصندنو

 > 6 نازاغ بنشو زب زبت بناجت نانهج ناسطاس تعزع)
 دیو ابعس تالار تاذلاب .ندزو نم لما هما هثس

 صابقلا نکیا ممصم یرام روی هج وت هتنعم ناو هللا ت انآ

 توالیق فرتصنم هز ریت یرکناهج ناذع هلیساقلا كساوس ور
 نازافبنشفارطا نوک ی * رکی كس رخالایداجم وب نح هنس

 کوسابو ناب ڪک هزب رو یدل وا ناين اسعع ناب زاغ میخ
 هلهح ورو یدنلوا لاسرا نان ابهکن ندنرلشواح و ن دنرااغا

 نایک ام نز هرییر و یدک یس هضبب كدرف رب هکیدش وا طبض
 رکیاج هدیهاش د اب ریتم ری. ی دعا هاود یدل وا بصغ

 بو انااا ماش مز ر تت اوف نما بلا نالوا

 رفظ مزاول عیجو بوطو هن اخ هبج و هنب رخو رکسع یفوتسم
۹ 

 تاب ندیم به تم تر ی زر ها

 aS E را اس ی رک نه وا ی ی ی
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 تاسح یی لدعزادنا یاس هنکذلح هیس اها هدق دل روی ینازززا

 ناکدارهش نشا کا قطصع ناضلس تانح اغ "هدارزهش نالوا

 یهام هلا یهاشداب او الد یو بش تولک یدا افضر

 ناول دام ید. ندناو م وسر تڪ مورضرا ندا راد لۆ

 طقومظع یف هعاق ؛ناو امد هه رایو زادنا دنا هک هشورق
 نالوا زاد و لد دن ضع, یدینلوا نانلاع ناطاس رک اقع
 ساب وا شامل زق هس یرلامم او دیقت رم دع دلرادفم رک ماکح
 نامرق هلا اتشاب ههالوا ند رو نم ٠ل رم یدباشعسود هللا

 ةا وا بوت روما ا ی ر یینساکب :رلکب

 یدسوا لاسرا

 (ناهرب ناوزرش الام رسو طیص) "
 ) شب داب لیلح ی ناتسلهالسن لس

 هکبدلوب دورو رثا ت رشم ربخوب هدر ونه لازم هله هنس "ی
 هصاتر تدیرلت اصح هانلام ها شدا اضع هلا راشم

 دایقنا و تعاطاو بورا و هس اکنا ناورش ایران ون اه

 هک ب ابو لیصفت نشم روتک هریعست طرق ناک کتور دعنا
 ند ولها شقا ن هعدق نامدود اشداب لیا یتا لرو ل

 عزانم الب هلک عا و زت ن خد کالا ضت رب لیععسا هاش تولوا

 هدکحدتا تافو هرکص .یدا شلوا ناورش کالا كلام
 التعا هناو رش تموکح ازرممخرهاشیسهداز نع غل وا ر غص وب

 امش بول وا یلاوتس سابهظ هاش هن رزوا نکو ؛یدعا

 توراقلح هلا ناما هرکصندک د شا هرصاحیآ ین هدنس هعلق

 یشادنیق یا ورش تموکح بو دنا لسنق بوپم رپ و ناماو

 ی نو نم« ندیم ا ینا نام د ارس ومالا نون وز
 هللا صاقلا بو دنا مجج یکسع تانعف دل اب ناطاس ىلع ناهرب
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 نکیشلرن و ت هو رسسکهنارتمخسلکلرونک هرس ضاق
 ین ض هک, بویلک تع اضق هلا ا هبت رسوب هنر طاع رطاخ
 نادك: اكذب ن زمول تناخ ووتو كنندهو هضفر ندلام

 ندنفیدلوا هدن اکماودح قلو السام یرارطاخ رام هلبایرمغ
 لاتطاق هد رددوحو تعاب كن هننما و یدورو كصاقلا

 یلردنوک م دقغ نوک جاق رب یصاقلاو راب دشا نامرفرفس
 ةن مارا اهلاس هم هک اشات همالوا سب رلدروک باوص

 و وب بداضرنو  شعا مازار تک هر
 ةضاقلا نکنا لاو هنغاجس هتسوت "نینغلوا ر ظذ ی ه دنداحما
 تودلوافی سفت هلناسحا یلانا موررا ید بودنا نیا

 !عولطو با لخ كواب ی ؟هننتاا قند یساغا كولب ریو

 یئ داوا لاسرا اعم تولوا نیعت شخ و مدخو

 . ۰(نتاللا راد تناص نواه رق لاوخآ لانجا)

 (نوبامه تع ضو مودراب ناو علق محفو مع)
 ن دایر د هلا تداعسو تلود ٩٥٩ هنس را رفعص ۱۸

 ریکنامح ناظاس هی عا رعد ن *هدارهش بول روس ر وع

 لرد الزاتم منطق بولوا رب رس نودرک هاشدای ناضعمهو هامه

 ناضو راص تب الو لاو «دقدلوا لوزن هش رق یز اغ دیس
 یرلتریضحملس ناطاس تخنو جات راوازس تخ اوج "هدارهش

 ف رشک هلبا نودنک ه اش لم انا لتت تولک ه وام یودرا
 هنردا بوتلیق دنمان هبشدّقعو لج یبا مور هزکصندقدلوا

 هدف داراوهرهشقآ .هلئلود ندنا رلیدنلوا لاسزا هب هتطاسلاراد

 هدانرهش نالوا تاب ا ی رال اقا ناس هتس هرامالا راد هتنوق
 لیصح هل [دیعتس هاشدای سوس د فرش ب لک دیزبات ناظاس
 یرانویاسم لوزن هسا وک ساوس ندنا ندا دیعروربم

 نو آی سر اب تی نر ست یا

e SRR 



— ۲ 
 یس هدلاو كراهدا رهشو یس هلیلح كهاش داب ولتداعس ند هلجو

 زب د دعتم نا وا لاسرا ندشن اج ناشلا.ذع رک نابطاس نالوا "

 هنانزو راقدصاب و را هحتودو باوخ هماج فاب رزو یراپاوئا
 كب نوایس هلوقم بش راحو ناغروب راترزو دو دنارز صوص
 دنع رات ی دنفا یلاع هلبا لقن ند هقن نیکیدیا هداب ز نادقلنوتلا

 هنر لاغا لولبو ین اشذو رادزتفدو الکوو ارزو ر اس ردیشهزاب
 نوجا تنطاس سومان لیکن بو دیا ترببغ یرب ره هچنراو
 دنلود یکیدتشباو ,یکیدم روکم دنرع تدم هنا ماعنا دلا قوف

 یدلوا لصاو هب هعدق دنیفد هکلبهب ههطع هن نخیب و لئان
 زل مت واوراق اطول ر دق و ویښ اا تنم شب کت

 دل و هلا نا هع ود بترو لکم رالکو حام رلنابیاس
 راطق ردقوب و رارداج راقاطوا ولععن» هروک. هنداره هنت اب وسنم

 تیافکه هام اع هاشداپ رب هکیدلر و شا راهم ردق و هنو زسا

 فراصم زد ق و ,هدن ام نوا قج ی.دیا هداب ز,ن دنکح ه دنا

 هکلب ی دلک ةبغر هتنس لها دوخوپ ردیا بالا ندن هدوهبب
 لها رد اطا و ضفر بام زی اذه مع ی دلک هصیلخت نیشاب
 هدملخ ناسا نس هن انضا ر دضحم ررض یدوجو ها مالسا

 ه.دق دلوا :سکعنم هب هایش د اب بانج تالاب یدلوا سش

 نیسازرج هس ردبا تنایخر ل دیتا زب نشود, هتنطاس سومان

 لپو لدتا هلاوخ هب الاقت يراب اان چی
 (نییدلوا لاسرا مدقم.كساوسورپ صاقلا) .

 ههانک هاش هعف د هنر هاح للاع هاش درزاب ولنداعس هتم هنس

 دیم ےس لانعاب زی والد زیربت نالوا یللاراد بیوربو لام ٹوک
 هلرحف ناول داغاو شچ راو ناور ب ولوا رتو دنا رک ابسع
 دابآ تشهب داد نالوا تلخ تخ یاب و نرصد و هیلغ
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 لیدر وتډکه نواه ناوبد هلا ی یکت و ظەت بوراو هتغانوق

 شک وا بیترت خظع ٹف ایضرب بو دیارارق هدنرب ولر ارزو
 لر وب نم یازرعم ماعطلادعت یدالکد روصت قوفام ی دیا
 ات الوم یناش ذكفراصم یارا نالوا.لیلح لیکوو یر زو

 سولاپ اعم ینایعاو یرلا نریم حاقرب و ی اورش هللا زب نع دیس
 بوت و اساملا هلبا هرخاف تاعیلخو راتدلوا یهابم هللا یهاشدان

 نوکلواو رلیدشوا هناور ها رللزمم ها روزشو ترسم ل اک

 ناه هجارب و شورعو نوتنا هسک چ اقرب ندتنطاس بح اض
 دهروکز ل ز وک ندسنب# راداونو قیرافتو یهاشو قانع

 هع ون هغو ب و ندنعاونا كنعست یناوا نییسو نوتلاو را راکد ات
 ندعورهولباق نیتسوب قاشوو رومسو رلتملخ بشو دو دنارز

 عونا رهو هسقن هسلا عاونا ند هقوچو هش و هفیطق
 ې هلبوط جاقریو راق دنصولم هلا راواستساب هقوجو شاه
 نلباکر نیسو ی راز و راتخر عض رهو ره وخورات ند زطو

 مس مالغ لک نر ز ج اق و رارشسو راغبت نی ر زو عصعو
 یدیآزو اچ *نداصجا دح هعتماق فح تو” ی ذواسو مادنا

 هننانوسنم ریکو ریغص ر اس و هلتضاف نالوا یربزوو
 لاتسراءههجنبهع بوتلو| نییعت یهاشداپ ماعنا مهبتارم ردق ىلع
 یادتا سوبتند بولکرارکن هنس هناکشماعناود یسیزبا .یدنلوا
 هلک عود نمظم,هن افتلاو شزاون عاونا نا دیه اشداد "بناح

 یدتا لصاح تردق هسبلک تولوا لئاز یشهد هلحا ین

 یه اش داب ولتداعس بودا اوکش ندنسامهط اش یشادنرقو

 ندیهاشداپ بناج ه یکصندنوپ هنبو :یدلیا ارغا هنی ضس مچ . .

 مظعازدبص الوا .بوئوا نامرف یباعرو یتفایض هیالکو و ارزو . .
 ردینغتسمندعصوتو فی رعت قاف رشتو یتاماعنا لناشاپ ےتسر



 بس ۳00 مس ۱

 رل هیلوا یلاخ ن دقلوا رغطم روصنمو ندا هلوقم و هراوب#

 ..(یزهکردارب هاش سامهط چ كلام لاو ۰
 (:یساسجاا هيتلاو درد كن ازرمه,ص اقا )۰

 نس هاک مه هنردا هسو رج هاح لاو هاّشداب ترمضحت ۵, ههل -

 رارقرب راو,ماع بطق هد تس اضف: تنج یاربس هاکو راکشو
 هشیالو ناورش از رمم,صاتلا یزبهکردارب تنسام6ط هاش نکیآ
 فالخ كبه انکم اش یعاضنوا یمعب نکلو .تول اوا لاو

 یکیدستیا قیقص یککچ رکسع هلن نزوا هلبغل وا ین لم
 توغارب یت اورش فالح ه.دنا یتیدلوایعوعس» كب اززیم صاقلا
 ريج و نارهخ ه دنراکب و زک یرسرسستدمرب هلی راداوهجاقرب

 بناچ ندقاج تشد نتعزع نان دقت ناس تبقاع نک
 هز افوبنک د هرق بوربک هب هنیفسرپ ندم رق نیک قوشبهنب رق
 یاربسرب قچلوا راقو نودرکراب رهش ضورممیتیدل وب لوصو
 نامر: نما وا لات ۱.« دنس هدا واز و نازو لازا هبا تګ لو
 بوقلاق ند هتردا هلبا لاسقاو تل ود ید رلیدنک و بوئاوا
 رابدرویب هجوم هج وت هب هینیطتطسق دی هینسلا ةلاو دلا راد
 ران هروتیک هرب نوجا ج رفت ییرازمم صاقلا هدنرلاوخد نح
 ی وطو یب هپ ېب الغم نساغا یکنزوا ن دیک ب وکره یدنا
 ه دکد روک ه لبا تنپ زو بی ز نیت ارفن هرزوا ینا نیبآ نی رااغا
 لا انس ردا رکو میت ابوقلاق ةغاآ ویدا دیخ وپ هادی

 بقع ردو رزووخآ رام و یس اغا, یرصکب ہک هرکص اتن ویلمالسس
 هب دن ضرب قرح و تنه د  یدنل وا يروظت ماظع ءارزو
 نازک. كود ییراترتضح ماتیلاف هاشم ولت داسو هک دش ربا

 ن دنوکج ا زب هل جابو یدیشلوا لقعیالو توهم 5 دنرلکدسعا
 شان, ین هبچ و. یاب سواح هنگ وم نوبامه ن ون اق هرکص
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 هان دیک بواک هود لصاع یدنا شالقرب فراصتم هلیمات

 لاخ ند داسف و رر هب ور وکسایقشا دهن رو كلیس

 ةجو ذنب ززوا لارا كکب مس ا یکی جاهم "یدبآ لکد
 ین تاو دنا قوخ ند ةتع السا توطس و تاص دتلو

 دج موحترخ هیلازاد نت یدشازارف تولوق شو هعلخ

 eg ترت تلم باو روک تیکرادنو اا

 IO یدتتا

 ۸ 3 انتها هقاو تلق ر

 ج ولام یب اک كان رھ واشار هخال وایک یا س ول هم هنس

 نکلو "یدنا رلشعا هرصا ی هعلق هل راروالد هنسوب كب

 ضع هلودرد هلخمانل ناوت و تات ر دن ةلوا هدنر رکسع

 تفرش فا کما دت هنزوطوعس رلدتسا دادعا تو تا

 تولل وا نیت ركع زاد عمر هناشاب هعالوا تول وا ها2

 لاسزا هاخوا توانا قو رفت ی کره ریز مرعسو دغژو

 رم وی یکیراق دراو نلاعت هل لصف یدلنا

 ى ن کل هر شنا ول دکر اش هزاب ه دیر ؛زاتراتفک رلتدلوا

 مرو هتن وزوایژ هعلق راجت العم لواو هعردن وک توذاآ

 ۱ یادنآ ر رقم كنا رسو حوتفع نس هلج

 (ك ز دنا 4 اوو هقوح تعلق حق )

 كس رل رخ اشا دمع هلاراشع کن دارغلر؟دوتسا ٩۹۵۲ تس

 یشادنرق
 لور دقارب هلغمال وا یلاخ ن دقیضت و رعت ملا مالسا تار
 هللادمص یدرندتا طرض یکی رک. بوزان رفنیقوتسم ندنرلګ او

 نارام رم نال وا هد دنح رس كفالسا هاشداب هتلاو ییاعت

 ردزالکدلاخ"ند هل رجب تات وققا هل و لصتن ید یسا ماو

 : قف قرا نال وا جت هلق اسوا رک د كن دچا

a و OOO TIO و 
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 بر نوت تور اوت و

 ( دارغی ون هيلق م#) ۱
 هدقدئلوا لوزن هنن رق جاو و روع ندهنوط ۹۵۱. هنس ۱۰ ,ذ یف

 نادنسلک هنب ررزوا كمالسا رک اسع رابقک نال وا هد دا ا

 هل وش بو دنا رارف ندهبعلق یس هلج سد :پول وا رادزبخ
 هعلق هلن مالسا رکسع ید ,اشاپ دمع را دقارب بوب وق للاخ
 ليکن ناو مزاولو نبع ار و تاو بوراو هب هرو نح
 . هما اولرم نس هدو و رادم انو ز.داهب رب كند تک ب و کا

 هلا مالا رکسع هشن اج یس هعلق ناوطخ ید ن دنا بو وق
 ی دنلروا ناور

 ۱ (ناوطخ علق جف)

 لاواب یرال غوا ی: او كلامه هرو نع هعلق ۱ هسا

 هن رارزوا كمالسا لعایدبا نید ن کا هنما سورتغو

 یرلیدنکو رلبدرواشذ آ هب هعلق یک یراق دلوا رخ نادنراهح وت
 هلا مالسا رکسع موج اش اب همش رایدل عوط هتسهعلق هرک |
 یشوراو بو دنا صاالعتت یراق اچو اس آ تولک

 دامناو تعاطا دم السا لها را برق و رلشوراو راسو

 رکج هني” رت و ریه یدایابشع ا تاع وطقم و حارخ ماتلاو

 نس هدو ور كنىدنکم دنماندروق لدو یدتنارلش راسو هلت

 ندناو يدريدلوب ماکعسا بوزابرفن یفوتسهو توب وقيلا
 یر اتم هدنودب تابع اهس هدعب . یدتا تعخاه هنو دن

 قسم هبا فی مش ما پو دا ضرع متکی لو نال وا
 ىئ دنلوا کب

 ( هنروطوعت ةعلق مح )
 ا كب نالوا هد هروک ذم هعلق qo هنس

 س ۹۵6 .تتس



 — 4 س
 ا دخلو ۲ نفد یراقدزاب  دنرلج رات بولوا نددنربهاشم
 1 رودص نواه نامرف هسان فیطا تراعو فب رش عماج

 دتا : فب رش عماج نالوا د یدنفا یناعو راشعد ی دل وب

 یصخ ءا لات هللا شعد یدنلوا یرص هلا لوب یلازوب

 ر دیعلوا هل و جد

 0 (داغنیو هیلق حف )
 یدشرارازراک تقوو راهب لوا نوح ۹6۱ هثس ق

 اغا دج هداز اشا ی یسکب رلکب نودب هدر طخ زور

 هنودب هل د رکسع یرلفایمس ییارحا نالوا عبات هنودب موح رح
 ك دجا یشادنرف یکی دارغلب ییوتسا ن د هلج بودیا راضحا .

 , كب شی ورد یکی م هداز اشاب یلاب موحےخ یشادنرقو
 موج س یکب هخزوب و كب مس اق یکی یعاجس جاهمو
 تک دک وا میاد کک بو یخ

 كتك نالوا هدنر هعلف دا غلب "ینوتساو نوع راو
 بو ریدن وا اعم ل رخآ فصنو بوب وغلا م د رل هعلق ینفصن
 نیس هعلق داشنیو بو راقیح رلیوط ریل ا ندنودب و
 رلیدقس امامت نیسبب ونج بناج كن هعلق یتشاو رلبدتا هرصاحم

 ةکیلک> راب وط هب هعلق وراقوب هدعب رلیدتا مت ها ناجا او
 هقورع اضرف هد رپ كتسکوب تیاغ نکلو بوت و | ترشابم
 توس قو م دجلرامبس را وط یافتوا هماق ر شوا ودرب
 یدل روق رلب وط بولی رک هرلسیزم هدعب یدلیکج
 هرکصندنوک نوا یدلکود هلا مادقاو م اتها دا قوقو

 یدیا ردق رفاکزویکیا بودیا ردغ ی گد اما رلیدرپ و هری و
 رادار ند یب نالوا نادوق رایذربق بودیار شع همعط
 يدا ضیلخت ندا ی يک اش اب دج یا اڪ



 م تب
 و مه دنا ع وجر هدوصتم لصا قدعح هن ندددص

 قوم هر ةجطع تاحوتف و نیل اعت هللا لصف هاك ادا

 ر وب ن هامو رلید رو تع ع هتفرط نودب هرکصندقدلوا
 ل وز هنسارهص هتند و روبع ند هنوط ینوک میدی یقرکب
 وو نداراو ینوک ی درد ك سحر هام ن دن ٣ رب دروس

 لحام عطقو لزانمیط ندنا هدارغلب سوح ینوکینوا

 شدروس ینازرای رللوزتیرش هت هلعلاذتطابسلا راد كردنا

 “الاغ دا شن اتش اطلس تقوا

 هد رثا رفط رفس و هجرکا ۹6۰ هنس ناعشرهش ۸ یف

 مدقغدنو قلوا قفوم هب هل یلج تاحوتف ردقو هدلیلف نامز
 كع نه نکلو یدالکد شلوار نم ههاملاع هاشدای ر

 . رود ةررقح ت داع قلماك لا قاع كت ذل رهو قلماک ان وص
 بارو رسو افص هانسلاع هاش داپ ولت دادس ردقفحم یکیذپا ماجرفان

 هنب راف رش غعس شحوم ربخوب هدنراف دروس لور ۴
 یراغ رش نامرفو رلیدلبا ام دخا قوف هلو لصاو
 لب وضو لقت هلوبناتسا نداسنغم یشقن تجر شعل هرزوا

 وکی ی رکس نوا لر و نم هامو رات دروب ن امرف ققلوا

 روهجج هدنف نشعماج دب زاب ناطاس بولوا لخاد هلوبناتسا
 هرکصندنا رادلف ن زامن ناشللاع هاشداب تاذلابو ناما لها
 نانا اد هدفا ناکم نایوا نیست دز هظوا ا
 ندررب هدر واس صعب هعساو هجر هلق ی اعت هللا ةجر

 ترشابم هتسانب كم رتش مماخوا ی دا سلوا چ ون

 بولک یم كموحرع یدیا ش٤ هت ز ور یس ااو
 یدلړدشرا هما | هللا تفاضا هرلتا هل غم وا نفد ه دنن رق

 اوا ید ی دفا لاغو قات دار ل ال
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یلا بساینع تان عقاولا ادا اقلا ینا نان ٠
 ل

 ھت مظع یسلریدقیب هک هح كراوبد نالاق نوت لوا

 رلیدتارعیدت را ره بودروتک یز ورا ,٩ ید جاع

 تاک هک یکی ماحرحوا هکیدلوبرارق اره هدنوب مالک ةت

دروتک یردقتیافکر وشی را هتسالاب شا هلوا زاردو لوط
 هلی

 رايا اضتقا فرمصم یلکو زسا زا هل زیدان هلکساو

اسم اکو هدلاخا ضصعب ربعج وب هرجالاب
 2 یراکدتالقن هر : اسوار هر 

 هنحواو مدردلا مس ىع باق یکنرفرب ی دلک هع رطاخ

args)او یلاق لد حاترو 91  

دا تباصازمدآر یینک با يسب قوج
 هدا 

 en 8 و هنفرط هتوا اخ لاو

 مدریدتپادنب مکح ندنفرط هنواو مدږدکح هب ون
 رار و

 بوبا عضو ناب درن رب یلکش نابدون نالوا دق « درانوی ق

مکح ندنفر ط هنواو :مدریدکح هی الایو
 یارو .مدرپدتیا دنب 

 كوكو ملر اعج ھنر ز وا هلکمر و شبنخ نادقمرب هبات

esیاج هد هتفهرب مدآ شب ترد بو رابقح  

 اک نش اد از
 ردق تای تر

TT ید وا طال
 یخ 

 ۹ هدنرزوآ رب

 ی دا,شلزاب ید هنس« ضعب و ی دبا شازاق,یلاث تروعرب

 ءاضق راب دربدلاق ی اق. لوا نوچ .قدمهل و هنسک روقوا اما

دنحا ,یدلوا هر اب چ واو یدلرف ندر ج وا جرم
 رادعمرب ه

هد ینعب یس اد لن هلکرب و ق اربط
  یدلشیچ یس 

ERسا یر نوش یاقوت  



 ست 6٩ تن

 هب ارایچ وف ن دب رح یر راک هل كنس هرفکر احم
 دود يح هنر و عار و تا ضع! د اشا رانو اک

 هدر هناځو ررروتک هب هعلق بول وق هراحوف نیسابعشا ١
 ید هرف اک كنه من و زر وليف ناهن هد هردک هتسنکو

 هارع ضعي هلا اولرمم رار ولوا قحا وق هب هعلق تولوا لاد

 ی هرو نم هتسنکو ی رل هناځ هل فغاالع قوا فقاو

 لاخلا ر ولوا رهاظ لاح تفوح دنا س : رک تونضات

 رار وش هلوا ود تينع ی راکلمامو رار ا نیيس هلج
 هلا" جا لّوا بودبا تخورف نر هناخ ز وب نعرتم هرکص

 هسنکو ردنا ان نیس هرنک *هلف كنوق نالوآ هشوراو نوزا

 ه دتفرط ییا كنس وقو ر دیا عم اج بودی مهطت یورک
 ما ورا یس اک ی 3 تم 0ه

 ی دنا یس هلق تعاس یر رووا نادا هدنر و رګ

 اک کش ارز حلر درک اتا رد یک م دک و ا ر
 شت هنو را لوا یدیا شلوب رفل هب هروب رم علف رافک
 توقب ید ی هلقف ناو یش وخ بنا كه اخ نشود

 شب هلباشاط لوا هرکص ید رروط یک غاطرب شل: شاط
 یدلوا اش هدانز ندعارذ رز و یرره کلب هل مطع

 هر تقو یاضتقم هکاراو هش ندیکیاقرف كد فیعض دعوب
 كج هزیدشا طفح ییاراسا كن هر ون رم ةعاق مدیا همان یسلاو

 با بتس لوا رک رسا ها ی دیخوا ی دنر یھ یسخ
 یدلوا غ یرسا قوح ځد لراس ی دلوا ص الخ

 یدررزوط یراودر فا. هلتقر نالوا دل ا ب اح

 هلا تامر نرخ یر ر دق قح هوا هقبط یا هدنسدغشاو

 بودا رفح نیسورا ید رادقمر یدا لباق هوا ساع



 دور رد

 نالوا یو ا دف راتفرگ هی كرءدیآ بیقعت ااو ارزو
 ز ردنا باتش هتسوف هلق هلیدیما نصح هب هعلق حیا هرفک

 هر وق هد تلوار ديا بای دس نیعالم نالوا هدو ګا

 ید نوک و هناشن هکنفتو رث یرانمک ه راق دنخو یرل کربا
 ردا هداز لالح موحرح رانا قرغتسم هناق هلا رمّعسو ع

 هتش یر هشالو شل بوشود هنرزوا یرب یرب زد لوا
 نکرونلوآ رهط هعاق هرکصندنوکحوا هکی دیاشلوا هتشب

 یدلراقیچ بو وب یربد_شعا شلاق ه دنراتنا ناوج حورحرب

 هرکص هلکعد یشوراو ولنب هلا ق: رطوب نوکلواسپ شعد
 كن هرخالایداج هامهکیستربا یدلواحوتفم هعاق نالو ترهش
 رایذتا نايا ید هرفک نالوا هد هعلف جا ینوک یع>وا

 بود ناسحاناما هرافک نالوا ندکنرفو هجم هاشداب ولتداعس
 رانا م هروکو رلبدروس ردق و ن اما هنس هرفک را نالواولرب

 نکسد هن رار زو | نکیا شعبا تیعبت هل ارق شونان یلارق نودب
 ی هلارق دنانیدرف نیدمزوک جوک اهطقو نیدلکیرکسع

 نفگو ی مت رلیدلوا فقاو هنامرفوب یس هرقکر اح نوح رابدلوا
 هر رحو زولوا تسعر ههاشداب ولئداعس هد هعلق بولاق ندزکرب

 بوللوا ناتسحا ناما جد هرانا هلکعا شاما وید زر دا لوق

 بوتوا شا « دنرللا د هریک هتسنک نالوا فدع رلل ارق

 یغاصسو رابذل اف نو دنا ر ارقا و دنس هب اځ یدبنک یزربره

 2 اا د : داز اشاب ېک ,یسکب راک نودب

 هباغود هت رب كکب دج رام رهزو یکب یاس تخ هنا
 هللا كس ز وب هرکی تلا دک دچا نالوا شالوآ نیعت رکسغ یس

 ندبآ لوق تمذ اماو یدشوا عضو لوق ولر مات كبجواو

 ا اک ا
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 هل ورط .دروگآ تدابهش دهش هر یزاغقوج ندراود سس

Oشا نیلفا شسق نوکلوا هل غوا ر دقم هد دحا مور  

 هدا رل د راوند و توک و د بو زور ۹ نوک لا 1

 تض رف دص رم بوو رو ی ی و کو بولوط

 یدیا دحالا موب ۲ ۳ ری دز ری و رلیدلوا
 قلوا شاور وب نوکل وا ن دنفیط هاتملاع هاشداب ولتداعس

 کوا یدلر دنا اد ود ردامت مانع لامو یدآوا رها
 ایحا نیکد هحابص مالسا تارغ یدنآ ر دق هل هک ایوک,

 هسا وک ( هیاسا ایه انش هللا دارا اذا ) رابدعا مارابودیا

 | یلاعت قح یدیار دعم هدروب ن موپ یک هکنوچ
REنشه کم وح نامود نعد سوپ رب هلن مما  

 هازغ هلا بس لوا یدزالوا دیدی نالوا دعب ر دق ه

 ن ر ون دلواراډرخراقک رابدلوطبولک هب ر موش

 هزدا هللا بول رب و شد آ هرلب وط ندروغوآرب ققو یه نوچ,

 هلراز هعیسو ئاره لواو هلولو هلاع هلسادص ناش لح
 رابدلوط تورک هرلکدک لر دنا تقعد ارب رب ءازغ, رایدرب و

Eراثبا نراشاب و ناج هلغلوا رادربخ ن دلاح  

 راشک اخ ةن رزوآ یربرب یرک آ هکرلیدتا لاق هبن هر, بو دیآ

 م دق عضو هنداهشدبترمدآ هیاهن ید ندم السالها یدلوا ۱
 ه دلح وب یدلوآدتشمودتع تدم یخ درنو كنج نامز رلیدتبا ۱

 “دا هلا هراش لح هلا تاتنح ع رضد هانتتفراخ , تروح :

 بودا یراج هرزوآ یرازادا را سخر هفحص ن رلکراسم

 راشهامردلاق ن هلشاب كراش هوا ج قح راشمراو هپ هدد
 بولوا یراب يراب تباع ن دناکر صلاخ ءاعد لوا مرجال
 رانلوا لخاد هب ةعلق بودبا هلغ همان رافك مالساتازخ _



 بس ؟) بس

 اک تا مپ دلکماهدتاسل تاورخ كعد یوتسایح
 هل تاوا یرب كج « دنا سولحو قدم كرالارق هک دل ا وا

 "یلوتسانویامه , تک دساوا هل وا یداررتعم تباع ه دنرلحا

 ناشاتارقارآ یتکبرظ) اولا یملوآ رفع دار
 :نامرف كاروتکراب وط بولب ر دوکه نو د هلا اشک بنام نارلد
 توتاوا ترشاض هفعلوا بترترلسد تم هعلکراب وط هوا

 ان لب و ةلبا یسافآ یر اشا د لا رب زو ن باجر
 دجا لو یبا مور ن دفرطرب و اشاب ورسخ عیار رب زو

 ناص نم ین راقدنخ هدزرب بب یق هراصح هلا هک اشاب

 هدانن از اوت زا کارا سو تو

 راک زوار مشج کر دشاوا راز راکو بوشآو كنح هاه ور

 ید تاسا كب هاف نوح ر ذلکد شمروکهبراح دننام اک ۱

 ترنم هلا لکوکو ناح هتسک زا وط اع رد رھ هب وط

 لا دراویربش یکیدلک رب بی رق درایو رادیارطظنمو
 BERE E ارج

 OR دودرب الا یو شب آ هرلب و هلا اتو امد

 . رلکدکب وگو د لاونلا یل نوک اقرب و رایدتبا دوان رب كرارق
 هل وا مدآ لاا ۷ تبرشم هداشکرب اشسا ورسخ رب زو رایدحآ

 "ندلحا لوا ید ر دنا قل زاون یطاخ هکر هو قلرادلد ه ار

 هام و و

 e ات e Fe ی هشا ور و ا

 هرزوآ شادل وا هط الع رلبدراو هک دک نوح ی دما يد

 بودا هلیاقم ج درا که غلابمو رابدروکنیکیدناعساو ربغ بویلوا



 ت ۷ =
 رو ن ىلا طة گو ی ها طولشب بو دیا لیلقت

 نانس ر دیا رقم نون اق جل وا دهیم ول ها رد رد س ولت رم

 هل هلاک هش رفس قنا بول وا زاد رس م وح یهاشاپ
 نالا یا دوخ كن هتسوب یدیا هلپ وب یدح رس ںیورکنا
 ۳ هلن در ی راع ناس دج ناطابن محل اوبا موح رح
 لوا رچوا هب نع دود مط ذس سنب هب ولشب کرا نون
 ب رقت رد هرزوا ل | لاوموب كعالف ضب نالوا حف هدرصع
 هد وصعم لصا هل ق دقچ ندادتص یدکج یزوس زوس هلا
 ۱ ۱ له دنا عوج ر

 (داهنا راد دارغلب ا

 نوا لروقسم هام ۹0۰. هتس ی رح الا ید اچ ف
 یا ترضح هدنس هلاقم هروب نم علق. وکی ن وفط
 تولوا بص دعفر یاحرب یرانوابه حانوا كن اتس روشک

 یکسع راسو رابدروس لو زن هلرب لابقاو تداعس لالجاو تلود
 ترد بوروق نرارداح هدراصخ ف ارطاو بن اوج راس مجثا
 مقاو هدننایم ار ےک مساورپ هر وب نم علق راب دا هطاحا كبن اج
 راس شا هط احا لوک طعر كب اوعو فارطا شل وا
 هرادک هلا لرو اتش هو ړو ضو روع هلا باود هن راقخاب
 و یوا را ا کر اوو یک لب
 لک قاط هن تلف قاط ی اع یاس تکو هد هعلق طسو
 نوعا قلوانفدم ه رللارف ه دی وخ بن اج ی.دیا قافا دن امی
 " هکلب یدیآ لصتم هب هرون نم هسبنک بوو اواانب ےہق مطعرب
 هننکوب ا دعب ید ا نوفدم هدناي یراد ر هشال تالارق نوا
 ه دنوب ید یسولح یللارقو ىدا شم وا اشنا ه دل را هم
 دنا راروئوا تم « دیو هلا.قللار ارقو ی دسیشلوا ررقم قوا

 تا۳۳ تس
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 تافتلاو دنخشب ر فاو رب رارروتکشعا یرواکد اغ را رعقفرب

 م رووا بارت هرزوا یداتعم ساحو رولآ هنن اب بو دنا

 هد هلباعمو راقلاق هرزو اقانایکیکیدت |لصاح تیهرکم اسم هکلب
 رب وب هن کر دشاغلوانل ر عضوو ه دنګ اتادنولن الا رروط

 كم ډار هلیوش مر دیا اجر ند هلج و زولوا هسطاو هبا ر
 ويد نوسناوفع راک ك دتا قلخ اټک ق دصاب نتبعص
 هډک کس ناماز رب ر دا وقع هت اک نوسید هنر واک رمقق رراولب

 دج نو دیا. لوبخ هغلشادرف ی مر م دنا اچن رو ر دیا هلی وب هت
 سادرقر ,رونالب ناق  رارسک نیراقمراپ نوسید هنرواک ربقفهنب
 هرک وب راو ید ماچ رپ بوقلاق هغابا هنب نامزدعب رزولوا
 نالیسم یرفاکودردلکد قیالقلوارواکیشادرق مالوا نالن

 هدنناببوروتکح ازح و رر دیا ناسحا و ماعنا رادقمرب و ,ر دنا
 رلکلتش بوریدل اح را هن اخ لبط رریدتا تنس هدر یتیدروئوا

 مشادرق یدلام یخ.د ماجرر هرکص قاح رار دیا راقلینامداش
 یم سون رقف وید نوش وا هج اط ب ؤقلاق نوا مرطاخ
 نح هدنا تبيع زس صف یکلدوک قوب نوط ه دعا رربدلاق

 هلن وب یعاضوارنک ا زب وا هتشاط بوقلاق ١ دا نج ابوزوق
 EG ههاشداب ول دادس یعاض وا صعب یخ شما هو رکن یش

 ید الدبرپ هلن وبه دنراچ ا الفع یس هلچ ل نعاکح ےک دلوا

 هن اچ توراب هدنو دب هلبا هلسج وب هبنب شمرارزوی نوسلوا
 اک او و دندنس هتنحراثآ یدبنکیبارخا هلح رهوکو یدال

 راقودنص بويل زوج هدلوبن اتسا هلینبع یس هن نخ سصم نیکد
 تامعط اقم بو دبا محک" هلا رام ..شمرولک هنود هلا
 یرادقم كب ییا نوا الوا ود هداب زو رپ ی یبهب رج لاوماو

 هلج یر هم و نال وب دادرا هد سس و بو دیا عصر نت ارقن
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 دارغلب *ینوتشا نکلا ید زول م رغما ررر تا ۳
 زرولوب :رفظ هپ هعلق ندلعوا هل تلال د كروب نراتفرکه لی رب زاغ

 ناتولس ناطاس هدفب را رولا تینغزواسصم ن داشخو دو

 ةداننا یکدلک هن رفس راوتکس هّیلغ اعنا هللا فجر یژاغناخ

 رلکبنودبقیح راشلآی ی هرون مع علق تولکهیسونکروباطزافک
 هازاشاب نع هک اش ان نالترا نالوا فراعتعو روهشم یی

 قحا شما مدآ بارشا د اشک اناالرب ر دنیاغ وا اشاب دمع
 زالوا رداص ن دن ونحت روئلوا لقت هکعاضوا شعب انچ

 راوتکس ااشداب یلت دانش هلبا تس لوا شا هتاوبدرب هلو

 غدیفرلت مان ناشراح 4ک دتشاتنایرلن وبات تع نَع هثت رزؤا

 سهق یت ه دسنکوا نوب اته ع عات واه دنراةدروب لوزت هنت زف

e۵ ا هرز هجر ۍدنلوا قاا 4 ادهش* هصز ةا  

 (یکوصعاتیاکح ) ۱
 هر یدنک ی سهناکهضم عانضوا صعب .كهیلا یمومیاشاب نالسزا
 . كن هحوجم وب هللصف ردشعل وا عامسا ندراتنل واسمع مه

 نوجا قلوا مولعم یاضواو یلاح تیغکق جنا ردقو یلمحت
 هلا نوقم رفظ هاشداب لمان وکر ا هدنا داربا نیس هبط ارب

 تونل وا تش ز رازاب وتس زاح هرزوا دانتتعع ز وئاوا رفا عود

 وتر یا ترشعو شبع بو دنا ٹر دق راههظا سکره
 زاذکو تراک هتعلقراوطالا ندان ی اش اب هدنیفوا روتلوا

 یدنرونسر هاش رق مامن هتروا نالوا هدوسراح ظسو نکردن

 ییکسدلک-اشاب شعز دبا تاک کر بقفرب , هدنرزوایسپدنوگو د

 یکی تفدلوا یزوظم بولکاشاب سقک توغار كم روک
 هاب یک وند .زولوا رب قعباروق" شلح و قعباروتوا لوک
 لاضطا قرد ر وتک بول وب نبا هتبلاو رزوت وا رگ



 تبسم ۵4  تس

 بولوا لصاو هح تجر ءاشاب یلانیسکب زلکب نو دنبوئلوا
 . نوداو یدیشهلوا نارفغ هقو دنص نیفد هدننادیع اشاب لاب

 ی دیا شارو هک ك یکی هر دن“ هداز اشان یک هدنیح لوا

 حق ود تا یو متا
 ر > یزاوو فرانصم نلکمزالویم دشلوا نامرف ههیلا راشم
 ی دلو ند هٌمهاع

 29 نالبو علقو هعاق ند رک یر
 PN وک یی درد نوا لر وب زه هام

 را دمان هعلق مان ات ات بونلوا نبا2 تع زع هارب لابقاو
 یادصو تبص نیع الم نالوا: « دنا هدق دوا, لوزن هتیارق

 یسیهاق هوا 4 اتفوخ ند روشن کک هه هاشداب نکشا

 شف هاشدای نوبه ما رانا رارف رابتخا بو وق نلاخ
 هرکصْ دنت راغ هسیفن هعتما نزال وب ه دنا هبعلق هلا نورقم

 هنفالاق یل اخ قسج هلو ینکس لماق بوت وا م ده و بیرخت
 نالوا روهشم هلکعد یعاط نوق ابو , یدعلوا دقت هتطبض
 کف فو رعم هلکعد ناالب و,هد دنن ام يوو باب لیج
 ترا ج دلوا ې ديا یناترلیمارح و ىغا روط ایقشا شاد
 ی دنلوآ بارخ بولقیب یس هملقو یہ ورب نجعب مرکصادق دنلوا

 راکم رک ر دنارخ ن لا دیش ایل وا روم هرکصن دنا

 هنو بوبا ناداباو ر ومی هروب نم غلق نان تلالض
 روا هعاالبسا دج رس عالق بو دیا ,نط ووت ایقشا یفوتسم

 ناهز ل ر وفخم هاشداپ ولتداعس هنب هلفماسلوا يلاخ ندداسفو
 نکیا اولریم,هد دارغاب ین وتسا كپ هنج یدنج ه دنرابفب رش

 ربع بولو| ليغ ڪک هرانفکرپ ناراتفرک نالوا سوبحم هدنچنا
 قایوغوا پولکهبا فک ن يلع نالفو ررر دنوکه لإ راشم

/ ۴ 

  a a Eو +



 اب

 بوراو هللا نما هتانخو بو دبا عضو بوط زدقوب هنن ر ولرب
 راکرد نيكد هحاض بو ز اق نرالو ناص نوجا كلك
 هککود ىب هعلق رک الا تلا هللا نوعب رهسلا لعو رلیدشتا
 ادن شا ورو نوک یی دزد كني و الا ىد اج هام "راب داشت

 رلندلنا ج ورځو موه تولوا رضاح هرلک دک هار رایدردتا
 لنا هناشلح هللا هللا هزاوا هک. د ارشح هم نحزو تمایقزور ا وک
 جلاب و یدر ولوا منود نادناغ مت ملح ر نیطابش بزح
 ی دنع یکب لو یدشود ح وذو لوتفم یخ ندشیفرط
 هدرکو راد لوا كب دجشرامزهز یزادرساغ و دو كب ناتس
 نولق لاطبا موع# نال وا هعفد و اما رلبذلوا ق هر ادهش

EEEناتو نوکیا لر و نح هام بور و  

 دن ز هلق تونل وا ناسحا ناما ن دیهاتشداب تساثع راب دشا

 یدلوا مالسلا راد هتد ندنوکل وا بولک,دراقانصسو رلاع
 صو یژراد مهشال هشیاراو ردقن ة دنا دن رات هرفک

 ندناتوردتنا مه هلبا مز یزارادم قضا زا ةن الا

 قلا ناشمزا ونڈ یدل روب ناسنحا فارصتا ذا هءرکص
 هکر دقلنارق باص ر او قلن ام ھةر ید عوبطع عضووب
 طسو ردشمالوا رداص نادهاح ید هاشدان رب نیک در قدس

 ردشهال واروطام ىر هکنابنلا مظعررد نالوا هد هعلق

 ین دا هعج زور هک یس ربا تولوا نیت ناهربلا لیلح ماج

 قارس الوات واوا راوس هلا هاکرد تاون هال اع هاشداب

 ععاح هدعن تودااشاغو نان یخ هشت لافگلد

 اار ق لاخ دج هل لق رو مت بودا تالص ء ادا هدندب دح

 هلق طظفحو یطاقرب نوا فن رش عرش یارحاو رایدلنا

 ناست لینک هنشا هل مزاول راس و ناطق سو زا دزد نوح ا



 نکم یز رو یرنعت یدینلوا نمرو نیدیلوا بارخ

 ند هعاقو یرغص شوراوقص الو قلم هی هعلق وب و ردلکد

 نون ت رغ نش اکو هلآ نوک انوک دا نشد یرمنکش وراو جراخ

 دح ید یسیلاجا ناب كتي رب ند هلج وب هکیدیا نوڪش هلا
 هل هرمصاحم ے. نیمزیور هاش داب هک امدقم ر دلکد ه دناکما

 هککیشرا نال وا یلام هاتن امز لوا راشغا نیکرمشم قینضم
 یتشا هب رح چ وا یا ندا اب حر وتد كشرا ه دنن ایم فک ِ

 ید كل وب هدالح لاعت هللا ءاش نارد هناسلق نابهر نالوا

 ولتداتعس بولک هنتلا ج كيشرا روت منع زوتلوا ناب ییاوحا
 دکلزب هلنا شون الارق نودب و " ی دنا شعا تعاطا ههاش داد

 لا رق شوت اب هدن و دب لارق دنانندرف یلارق مچ یدیا شع
 عانا ندکیشرا ز وب نع نت وغزتسا نکرولک نوعا هصاحم
 زاتفگ ا نار یا و نوا اعا ویو دنا
 ا لاڪ ورب دن اف وا تو وق

 یار فص نوک غیا ییرکی ك زیب نما نوسج یدییشلوا
 لالو لابحو یدلوا نو رة رفظ ءاس مخ نوغزتسا
 هاو هناسا هرفکنالوا « دنا یدلوط لا مالتسا یکسع
 هر دعلق هللا یکنادرع یاوعد یرب ره شعلوا نانهنا ندنرافک

 كن هنعلقو هن رفت رکو هرات اتش یدک "یدا شلوط

 قهامردروف س رتمو قمار وق شاطراداععا هن ۳ دو
 بوب رس كق وتو بوطردقلوا هی دیما قمامردقاب هلبا را رظنم کک

 قفامرذلاق نتمراب و نیشاب ةتنک هدةعلق قارطا هک رابط ات ل

 هت و تدان وذ زان لب لها اما یدراو هنس هبت رح

 ءارزو بو دنا لج هنرلتشخو فوخ ل اک نراتکرحو رفط
 هک لواو ودیا نیر سی زام ندلوقرب یرب ره یارفصآ
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 (نوغ تربع نوغزسآ هعلق ت

 هعقر هتشرب ههراک هزوط ۹9۰ هنس نلوالا یداچب ؟ ۳

 ندفیصوو فب روت هکر دل, ارسعو لدیلآ عدع عقرب هدنرزوآ

 یراوبدو رد هک رعتسل بم کر در ه لس :گااصوصح ر دینعتسه

 نن هللا لبنات و تا ع)وناو شعب با نکنر ماخر
 یت هیچ ق نالوا هدینلح بارح همالسا لها قافتا رعاو

  روظنم یییدعو ثم هک رد هی هانب رب هدیشوب هللا الطم سم

 نالوا مفاو هد و رول نه هبعلق و ردشم اسل وا اع ن عباس

 ىلا قرق كلاث» رم هنر یک هن وط رهن ه دننماد كدر لت
 دهلبارب رریدتا؛نود بایسآخ چرب ه دننور دنا یرادیقح عارد

 زیر اکو دنب هلا قبارطرپ داتسا نی وص هیجلیا لواو بولوا
 ماللسا لها هکر د هنسزوب لماکح لک د مولعم یی وا, هک

 هکلب شم ابل وا جاع هلام م و ر نیک هنوکو ب رد هدا
 نالوا هملق هل از راک لواو ر د تمام یش اک یز راکو جین

 بوراقیچ هبالاب ر دق یلوط مدآ يکيا بو روتک هنید كن تشو
 هنت زرح لواو برو دیا حصو یس هن نخ ونصرب دل ل واو

 خج لواو بو دبا ثادحا خرج ر رک ی رود تاق هدد

 اربج هل اراب ریل قیضم ,ع وضوم رن و حا وص ن دچ وت هللا.
 لوا بشو زور هکنعا هجر پو راع هب هماقیالان یب وص
 هالا که راو هب همش ندنید ځرچ ر دبا ناب رچ ند هعشج
 هکیارسو ردع ارد شعلا زوترد ماپ ا هللا روز
 برو ېر واسف لاض لارقردق 2 ول شما یم کیب یرلکلام

 رک منصم و را "مله ن دضاب و خ یس ماپ قاچ بیر,

 هلا و و ا وف شا ترد رنو ۱

1" 



 هک قی

 ندع زا را زاکو تشه» عات یس هشوکر هو ناتس و و ناتسلک

 یک یغاصس كسوا و دوظع داوسو دق رهشرب رر و ناش

 یسالاها هدقدراوتهتنبارزوا كب ملناع یکب جاهمو كب دارم
 نارشم رلشلنادایقناو تعاطا تویهروتکرادتقا هب رخو كنح
 هتم هناتسا رنک تل دم هاش داب نداروب نم ل مع رفظو ےل

 نانزاغ میخ شولفش یارصح یستریا رال دلیا غالبا یعقرابخا
 هنس هرات "تعاس ینبدلنوق تول وا مسقاو شوا رحاب رد
 هدرخ الامس ز هے یدلروق راس تم اعم اخو یندللوا ترنشاش
 نوا ناوند یدنا اعب رالا مون هکرداقلا كلا هللا ن وعن
 نکیا راسلا ماتتظع یارزو هدناتن تداسس هم تولوا

 یدرون"روکق رالا دحو كنح هللا راضح لها كتشد نازرانم

 تما قر کو زادرب راب دلباج ورع هپ هملق جورب یراب زاغ لوط ان
 نالوا فویتنلا ةيقب بون وا حق یس هعاق همشط بولوارف أت
 كج تشو زور هرکصن دنا رلندلنا رارف هب هعلق ما را زاد

 ناسجتعا نوک یبادرد نوا كلروفسم هام بول وا یدام برخو
 لج یوکیجتا نوا ید لوا رنو ح وتفم هاکلات تو دا

 نفح لوا ناوتعبحاص هاشداب ولتداس هلا ناکراو ارزو

 مف م دن ونام» ناو ډا یسنرا جد بو دبانارمبس یتیتصح

 لاعربرس لیفت ب ون وا ناسحا راتعلخ هراثوا رومأم هراصح

 جاهم هلسیحاو ردعلق نانا وارکذو رایدلوا دعستسم هلیاربصم
 یسترا رابدتاوا قالا و ےض هنغاصس کی مساق یاس

 هاشداب ل رم ن و دب يارڪ نوح بول وا نوبامه تعزع
 هل ید نادهامح یسکب رکب یدلوا مسقاو نو رقم رفظ
 تأناو ا رزراسیرضلب ا ناکس نالوا رومأم وس هظفاحتو
 هلبا رکسع ما نو د فارظا بو دنا لاسقتسا یابآ حق
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 نیلفاسلا لفسا ئر كا .د ف لج "ی د ندراسفک  یدبشلوا

 یور هاشداپنوچ_یدیشمالوا رسمرفظو حق نکلاو .یدیشلوا
 یدلوان رب دلخ كشر ینارطا هعلق ها یرلع ارش مو دق كایمز

 تایلوطاناوییامور نارمریمو یزابالآم اظعءارزوتاق ردناتاق
 یراغ ینهد یالآ خن هقشد كنا رها هدعب ىزا فا ترضن یالآ

 بآن قصلوا یزوطل ر اعش تل الض راک نالّوا روصح

 هبا حس راوتا عماج رلید2با نايا بول وا لععص یرلن اوتو
 هکربد موج نم ی دنا دم بت اک نل یم دج یکیددتا چچ
 هداز اشا یک مشا دنرفو یدیا یرفس ادتنا لرقج وب رسوب

 هعلف و یدا تکی نیعتمو رداهب رب یسشاب یبوق کب دا

 ید ه دنشی وروب نوغرتسا هرکص بولوا حاوره دنشپ وںوہ

 مور یدروتکی دکن یاب رفاک رادعانرب اما یدلو ١ حو رج
 زوبترد هدکد نا ضرع نیکلزدا هب اشاب دجخا یتسکب رلکب نا

 نوا هکلب كس ت رد هدرصعو ی ذیشوا ناسحبا قرت ها

 هتماعز اپ یدرن یا لورق هکلب را فگب هسنلوا ناابنح اد كي
 نا تبفر هک هتیذا.نادنفب دلوا نکم لوصو هلا ةجو ناسآ

 ر دشت ن درا تعا یک و ولوا هدنند امرا بت راندبسو و شلوا

 ٩0۰( هنس أ یوح علق ندرکن اه او شولدش ساق محف)

 هدننامز لارف شونا لارق نودب ع الق ن اتوا رڪڪ ڏ
 دات رف قعقل وا در زوک دما را: ا دان یع او تعاطا

 نورتمرفظ نونامه هج و ن داح | لوا ی ها راتلو ا حبا هلارق
 عوضوم هدنن رق هولاو هش رهد هوارد بولوا ررقم هنب رارزوا
 نازراس ی وک یا ییرکب ترول نم هام ندیلاعرسح نالوا
 ي اوحو فارطا هک هعاق یوح رلتدروب ر وبع هلا رام روم

 هر



 سا چاپ تم

 لّزانم عطق ندنا بولواعفاو نمرج "هلئاعم ل رم لوا بورود
 ه.دنیس هرخ كنيل والا عیاو هو هس كار ديا لجارعیع و

 هلن رالاب تداعس لظ یب رق هواصرهن بول و لاوص و هدارغلب
 اشاب : میهاربا یسیکی کی غل وطاب هدل مو و یدل وا لظتسم

 زونفیکج راکب لیا مور رلددلوا قالع هنو باه یو درا هلل رکسع

 لواید ا رفظم دج یاوش و رکسع هعلطاشا دجا
 ع وضوم ه دنب قنادروکب نوچ ا نویامهرکسع ید نادل زم
 .ترد چ وا بولوا هج ونم یرخوط هلاشم ناشکهکرسح نالوا
 ir ابیات دام لر ام ز وق رک انى هلجت هدنوک

 راینووپ روعو رور ید

 (هولاو هعلق ع
 ترصت رک اع هزوب نه هعلق ۹۵۰ ها لوالامیر هام ٩

 کیا ی اث روخاربم هاذعلوا نامرف ىملوا هر صاح م دعم نادر

 كيرتضح یکب یاس لیدتتسوک نال وا ناسحا غ اج
 ی :یغاجنس خب نبا هداز اشان یبح و کز حس یک هینولواو
 ناشعا هرصاح توراقیخ راب وط ندنس دعلق كس وا كلب دجا

 ملل ید اش ابا هی راسشع یسکی زلکب با ورا ی ادا
 .بوراو ید یس دسنک هلغلوا رفطظم دتتج و رتشپب و |

 نکلو زادلوارشابم هنعف هروب ر علق هللا یرکسعیبا مور
 و ناب ای ارام ھوا وب ورت

 رکسخ هعفد هجت بو دا و نامت فرص هلغلوا نطوو ا ۾
uهزنلود هالا هاشد اب ولتداعش ثراذل اب رلیدتبا مدد ینکشو  

 نوا زاید ا دایقن او تعاسطا قجمالوا یروظنم كراقکب ولک
 یادی نانا شیو ون مينعرب م السا تاز شوک نکس
 _ شوک ی ارتش تشهب یانقم بولاق رسو ناج یب تاع هچت و
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 یکرج كل واش تع زه رابفک ن ال وام ناهن بولوا نل وتم
 هلعلوا نندو بضغ دا دزا ثعا لرادم ترصت هاش دان

 ر دان یران ارج ابضق نامزف هر ام ونک اصن بهجت

 تروسلک لس ا

 یلاع هاش دا يذاع تم وصخ هلارابت كن نال وا راس اح

 نواه یاغود هنساعتر قلوا فرطرب هلا ی واعم نسح كراقو
 ندرلنک نالوا دوج وم هد هرهاع هن اسرت نیکعا ساغلا نیلاسرا

 نادوشو یدشلوا نامرف یسلر دیا را هغر دق هدا زاادعام

 دیاں وجاي بت یو لک اش نیا و
 یاب یرانوپا ۸ تعزع هتبعف د وب و یدلوب رو دص یز هعرک
 قالوا. دنت هناردا.نال وا: ناین اسهنابهاشدای دق تب

 ئ نکس تامظعلا"نابعش هئا سلاو نیعب راو عسسل هنس هرزوا
 هب هنردا بناط هلرب تداعسو.تلود نادلوپن اتیا ةتسورحنتوک

 راکنورس هاک ه دنهاکتخ هنردا یاتسمز لواو یدلروس هچنوت
 تادا ره یاشتسا بو روک مهلا راک نرش قام دن یبهاکو

 بای را رف درس هداتش ت دش تن اغ و را داللا یره اطو یتطان

 یلیا مور نوچ ا تیعج انش اپ دجحا یتسیکب رلکب ییا مور ازع
 زورون ناطلس هباتش یو دع دنج نوچ . رایدردنوک هنب رافرط
 حاخا دغا یدلک راسکنا ندزوررف راتهب ل وا زکسعو

 , دیادعا بن ا هلا اورد مظعاش 5 ناد وق ند هتدط طق

 نوا كروب نح هام رب رس نو درکه اعشداب هدعب یدسنل وا ناور
 ةناهاشذان 4 دعاق ند هنرذا ئ دیارمضح زوز: هکیت وکی ع زکس
 هلا ام تیرنصترک اس هجوم هن اورسخ هح تاداعو
 نوا هحوت هاب ر اقم دی زا ناطلس دیعس هدارهشو
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 نادوسق مات شویشزو ندا طض عنان الب ر دیه ی د

 مز نو سلوا ک اح لورا هن موک راح هلو ن.وییل اه ه دنودن

 نوي شب ندنودیباک او نوت زاق هنر رکسع وال ج زیکب نلکب
  خد یرانادوق ملف هلججو مردیا نیت هفولع هدنوک ها
 ر دق تب افک ب هصجاارقو ران وسلوا ماسو نیما ۽ دیولرب
 یادبنک لوازلنوسرردشالوا نی یدنکهب م ول رول رب وهب

 نون یدنکن مینادزیساخوغ هلیارطاخ یافص ردیتکلم
 هلب درد هارت ی دلیوس یشاب شواح یربخ وب نوج
 یدلشاب هکعردشن كاوا نامهو "یدلغایدتبا داف هلغلقحآ
 كهاتشدایو ی فلکاش اب یی اشن هلبا یرادرنفد شاب یسنریا
 میظع,كلارق دنانیدرف هدلجوبو رایدروتک ید فاک هرب و
 كعادنوکجارخ ندراح یدلکیراعلبا هاراراتشکنی
 هغلا هاا ,هسراو مع شلوارسا ردقنو شما یتودب هلیطسشپ
 كز هم هسسرتسا صلبا مب زکا هاشداپ .شعد كرب و تزاجا
 هژیساضر رک | نوسکحلا ندنتکسامر او نوسردنوک نیحارخ

 راع نتسکلم جلو مرول آ لجل هلن اتع تكمللا هس نمرو

  زمنلوپ از هشا هسژارب و ا ضر هطص هلی: وب یزریساو مرقن
 مریویلاص هلبا قاستوط یلدب هن هاش اهن هنخوب مرز ویلاص

 هلن نافمر|لدب هننکسیب یکیدروتکی سیلی ا 4 همانرب هدنوعصموب
 یریظن هدایند نایلس ناطاس ولتمضع ولتود هتشا یدردنوک
 ولم ءرمسح بولوا قش راها داب وریندلیب زوي هنو نایلوا
 مضنما هنتکلم راسو یدلا لهجو ناسا هلب وب ین رهشنودننالوا
 راتوبیلغا لدمتمایق رلراساح كج هاکهنکصفدنوب و للا رق :یدتا

 6 یقوصض.خفو نوا رفس لالا )
 ( نوبامش تعزعو دارغلب *ییوتساو نوغزساو)
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 رد لوط یکی هنودب هکیدلوا یولعپ كه اشداپ نوچ
 هصلارق اما لب در دنوک هلیس هب عو هلبس هاد یی هداز لارق
 كنو ی دشنود.هب وقروق تب اغ ن د نغیدلا اقرلنادونق زلکب
 نیرلعلواقالطا بو ردنوک همان اجررب هناشاپ متسرو یدکخلا
 نامه یادردنوک نینس هل هدنتفو وسن اب .یدشا ساناا
 ری زو شاب هک نیاروک یلاسطارف ینا یدوقیلا یزویلابلرت

 هاشدان هرکصندن) ىدا رنو ه اش اب متسر یدنآ هدئماعم ۱

 كهاشداب رلیدم:هب وق هباقرب نر زوسنکل یدتایعا هرواشم

 رلیدید اشاب همالواو اشا درب زو رلیدطب نیکیدبا هن یدارع

 تکی نوس روت ک هژوبناتسارب ارت هللغوا ی هلا ق

 لر ا هلجیو نشد كوت كنموق ناینسرخ اسناب دیش یلغوا
 یراولنلود راح هلجو هلی هلبلغوا ین هجا ارق ,یدیایسودع دشا:
 یر هعلق ,هزج و . نوسلوارمسا یرللایعودالواو نوسنلوالتف هلن

 مالسسا یکسع نوا رانوپ هدرب هدبیکیا نوسلقیپ یارب هرب
 دجرکا .ردمزالن كنکج تجیز ر دقوب تاذلاب هاشداب ولتداعسو

 دنلوقرب یودب و نوسزدنوک هنسابا نعد هنلااق ەك هشروئلوا تاج
 هن نمود ندندهع ه اشد اپ هسکیدید اش اپ متسر اما نوسریو
 بو نوک هرزوا یکی دلک ہ دیا اا دو نوسلرب و هنلغوا قالارق

 هاشداب ولتداعس یی یشاب شواح هرکلصادوب نوینمتووکر

 رت نب هعلوا تکی كاغوا هو ی دردنوک هن هصلارق

 زیلکد رذاق هغعروق یتودب هناسغب ایز م روق یرکسع

 فولک ز ر ولو «دلوب قلا چوا یکازب یهاکر دقوج عد
 زوطو رب کلم لدرا هجو !تکیأکا زاسلوا لب اك عشرا
 هک یم ابا. ندا تیافک یزاندعم شوک ن وتلاو یراندیم
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 قکوشو توق ندنراهاشداپایئد زمسر ولبب یهاشداپ ولت داعستو
 قدنک ی هعلارق رد شد تند تسود هننشهد رد ه دانز

 بچل اوفر ولت كن دک یتیلغواو "ر اتوا هلال رب یس هب راج
 یتلغواارز یدند نوسربو باوخ هن یدشا کف قوح
 لباق تفل اع یرلک, و یسارزو اما یدنعسا كمردنوکح

 كيب وپ هلبارلنیداق جاقریو هلیسهاد ییلغوا سب رلیدیدردلکد
 یسنزدنکو :یدردنوکب وبوقهتسهب ع وتنهرب هلبا عزو هللا کف
 راندتک هب یزاولتلود ر اج هلججو ید اق ویلغا ویلغا
 هش زلکوا هلا تشزو بز نیرکشع هلجو نیرلییکتفت و

 ,شلوا قزغ هشوکو هن وتلا ناص یرکسعلرت زابدتکب وت اق
 ید ناوش اند یرازوک كرانروک, هک رلي دک ها ت نهشر
 هتعاتوا هاشداب بوشود هنکوا یس ه رع كن هداز لازق ۳ رلنا

 هلتیسال ال چ اقرب و هلتس هادو هلرس هب لعن دنا رندر وتک"

 ارزو ى نکبسعو نلکیرب اس رایذلا هننسوو سما كه اشداب
 ولّقلتسودو رلتنحو رابذروتک هنب را رداح رلاغاو یرلکیراکبو
 زاب رکی هکتلراععا دل یک اشا ول مد اشک لی دز ەتنتوک <

 ویاشیلوط هنود: بواژاو روا نشب هلیس هناهب كلياربس یی هعلق
 ناسهو راب دینزتس قوب زانالوا.هدنودب الصا هک هلن نطرت اما

 نا ناو اقام راونوا بولسک لول ندتشویق ندای مانا
 رافاقوز هلجو یدراو ی کی رادسقخ ررب هنس وصف رب ره
 ادن رلالذ نامه هرکضن دنا ی دلوط با یرضکی لو رام

 یذدتکو نیسراو هکرتو :نیسفارب نغارپ سکره یدلشاب کا
 هسزدیا د انبنع هسوک نوسروتوا لاسو نیسا هدنوا هدنسوق

 راتشع |ضوا هبل یدسلی یلتودب هرکصفدنا دیک شاب
 یدنوطقانوق هنیرل.دنکو یدربک هنب روا یرهکی رتوارشب و

 ر ا ی ن س ااو
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 هغلایمو دانچ چپ وند رلیدتبا مو هن یر زاوا

Eرواط هلجو دور نیفوحو رلیدربق  

 ندن او راتب لا تونع قوچ تباع یدل اسب كرتو یدلزوب
 هنا رموقو ی دل هراب ی نالوا یرادرپس كني ر ع هی

 با قلماندیو قلباوسر اتاق خاص , یدلوا دره: نوک قحاراو
 هاتنش داب ولت داعس نوح راب د قارب ید ی هتشسد لب دبن

 هدن رکی م دناو یدنود يدنسارګګ نودب یکسا یک هود

 ولر د هو رله انا قوجو ی دار و رایضن هرلندنا قلرازپ
 هنکوا نیراقانوب را تو هج نا ندر وباطو | دتیاراتباعرد
 یزید نادوف کیا قلا یدسنا لق نیس لجو یدروتک ٠

 یدنا شمروتک ئر کسعر ات ات كہ :تیزد یرک هنا و یدوقیلا
 نوغزساو نیفارطا دارغلب ینوتسا ی دردنوک هنیقا ندلخشوا ۱

 ناتشا یدردتیارساو یبازاع هل حول هزباو نس هلن اعم,

 یدرولب یلانسعت هلا قصا ینرصحو دح كرساو كتان اویخ
 یدز دنوکر لن ایم را ميلنع هب هان ات نالوا لغوا لارف هدناو

 ران چاد عصر و هلسیتخرا صرع نوا فاض تآ"جوا
 یاسج در اکدانرت اسو راتعلخ ذک د نوتنا"یاصو لز وب وطو

 ندفلواور رز نوتلاو رلک نوب ٹی ید هصلارقو ,یدیغون

 یددزلوب هدرب یربغ ندنس هنب رخ هایش د اہک ر باوا یلتوف
 هتیهشب ندنفیط دی ناطاشو میل نانطاس هد ازش: هنو

 اغا یلع یاب شواح یا هلجوب ی د راتب هتک نایت ہک ںاشکک تش
 ول ولتیاعر كهادابولتدا لو ئ دلتا زیلبلت بز وز تک
 هلیسو دن کو یدد مسا كمروک ى لخواالارقو یدزوکد رماالس+

 هلن "ی راکب ی زولتلود راحت نرانروق ند هم لو ةعلقاعم
 یدید منا نار« د از ندنراف,دموا زلنا لن وسخر وقر لنو ملکو
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 ییا نوت مو ناخ هدعو ید هکلک تاذلاب هدراتهب لواو

 عشاق اصیمنسلبا كارق ؛دنانیدرف نوک ی عیدقیچ ندلوبن اتتا
 شهروا هب هلی دن هاش د اب ولت دامس نکیتیدراو یو
 نکا ندشننارعآ زانح ندا تعاطا هلارق شون ان زوج نغ ارز
 نالوا نییعت هدادماو ی دنا شلوا عبات هلارق دن اسدارف فوئود

 نکلو زلبدلک نیک هنيلوط لیا رکسع هفلابم رلکب و یکسع
 نیکی تیدراو ربخ هنودب ی دکو ط هنوطو یدصاب شق تیاغ

 یدزدنوک هنب رال ابتا لبا ولت ۲ كنيکا یزویل اب كرت هجلارق
 هسارهشیقهر ز و اییاوج كن هعلارق یدشلو هرلکبنوح
 رانذلوادهعنم هکلک ندا تکرحنعند هدراهب لواو راتدتک
 رابذل | یدارفنیوویحاو و رلبدلک هدضخ زو ر مقاولاق

 یدبا شفاق ھچک قوچ تباغ نا ارز ران دمای هتشب اما
 یزکسع اب هشب و اوب تبقا یدشود رلمدآ قوح «دناو

 لازقدن نیدرف ندیسوپ تح رابدتبا تغارف ند هتشپ هلغهانوا
 زکسعرازکن هت رزوا نودب بوتلتربغ لاض راساج یشادنرقو
 لز وکو ابدا هرضاحیودب بولکرکسعمطظعو یدردنوک
 یدلکدالصا راج اما رللدتسا یودن هلا را:نعو رارهو هلل زوس

 هککود توزوق سب زنم هدر کاسب یدهزب و جد تاوحو
 ییاشاپ دحر زو مدقم ندیدنک ید هاشداب ولتداعس نلیذلشاب

 یاشا هعالوا نالوا هارب کی و رستو ليدخ یی هردنعسو

 رایدنوق « دتسوشز اک لبخ بولکو ید ر دنوک یکی دارو
 یدنا کسع قوچ یخد هضم یدیا راو یرارکسع هفلاتم
 قدناززرب و باوج هننرکسع نام س هو )رکود علو ره
 نا روباط هج یدشلقاب ملک كهاشداب ولتداعس هک هرکصاما

 یدلوافقاو یرکسع كرت نوچ رایدلشاب هکمروک هتساقب هتشپ

Eکی ناب لب تن دنده  
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 کک 69 بح

 منو ردجا تح هنباوروط هلبسا مان اع هلج مظع عاری وب
 ید كلارق دن انیدیف زادماباب یلارق هللوا هکر دراو ید مجولوا

 كلبا, هنیفرطلوا عهسشناد تو ردنوک م دآ سد اک ار دینسود

 رروکل وقعم هجا ز دن یآر ید كنا ۸ هزوک ردنمدآ سا

 تر وع لود رب هشربد مرولآ لا روز کج ںکسع دوخ رک ا

 یزغار اظ هکلکهترزوا مس دد ع یحاصرپو هن وز وا

 منب اک اه دلا یکیدعم نیادعزمه هتسیدنک ی نا هتسک هبکللب

 ندنکیدلبرولک هن ندلا هنرواک بوکچ رکسع روپ اوج
 یدراو هلارق دن انیدرف هلناراباوحتوب نوجییجلبا ؛ یدید نوسلاق

 نکسع نیدجنربا.دادمارکسع نایهاشداب هنسیا لرک,نودپ نامش ˆ
 ی لب اه ن دیس وعل یس ید ام كتر وع هتسخوب ر نوک

 نکبنبع .نز اکو یاد ردنوک بو دا كرادت لاحرد قد لارذ

 قوح هنیرلحا و رلیدل . ی هتنی و یچاوو یداضشیو ادعا
 هدانناروب اما .رلبدناشوق ینودن بوروک ندنا راب دوف هک

 ندلجا لوا نراندلوا ر دنا زواج هتساباعز راحت یزکسعهجع

 . رایدتبا لتق , هچک قوج بوقیچ یرکعراح نالوا هدنودب
 بولوا نیباسب هلا دججن خد راج نالوا م دنرل نکسع هلبا ٍتبسوب

 یرغوط هع بوقلاق هلکتا فوخ نادرلنوز هیچ تبق اع
 نده اش داپ ولت دافس نغوشاب یوج هدنم ابا لوا رایدتک
 یس هدعو قوحب كهاشدا, ولتداعسو ی دلک ند کلیلی

 یتارب قلارق هیان اغب كچ وکل وا ییغوا لارقو ,یدلیوسینغطلو
 یدتنا ملست بوروتک شمردنوک یزوپ وط قللارقو

 ك دمحم نکہ ی اس ہر دنع“ و . كب وسخ یکب هبنسوبو
 دنکعرنا داندما هش دوب مدقع نا دقت كي دداررخ یکب سالک
 شعاقانیمودمع هک ا دادما نامزرم: یدزدلب روکا رها

 ا
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 ےس مچا ا

 .یدللا عج ه دنا نئایعا كنا رھا راحو یدوق شات هند دطد

 خاصو بو دیقآ نیشان یزوکو یدعا تن اقا هلتوب هب هلجخ و
 شان ن دنتلا یکتا كنهاشداپ مالسا راشهنز هکیدند و یدلبا

 ھت کسر کچ تشاد قف رکدرزاقیخ شاب ناقره كامراقرچ
 نکس فا تلفغ رد رکب رحم ی و مخا هب رم لعن

 قلخ ےب یدزاب همان تسد ونع ولردر جاد ههاش دان ولئداعشتو

 :هنکلم"نو دن ین هاشدان ولتداعس نك متفرور دق ه دنا

 یبحاص زرکسع یزوقو یسا تلعو ثلود قاوخ و یدشا لارق
 ةکنوج یزمش یدتنکچ ةمادعا ین و یتدعا تلاخ ی الارق
 , نادم اشداب ولتداقس مردناعادو هلیایرمها هللا هب اف ملاعب

 :یکنا لا سکی یاو یعدالوا مت دن یبا ےب هکر دلوا حشاقلا

 هيلا مادعا ینیکیلمو هتنکچ مرا د شد یت ر وع لوظ هصق

 هلا یشاب یزوک ولناقو هلا رازوس ؤلفجآوا هلدردقوخ همرپ و
 لارف جو یدر دنوک هزا یغوشات یوم بوروت ندغاک

 یک یکدتشیا نفی دلوا د رع: تالارق شیلا لارق دناتندرف

 نو دب نبی و ههاشدان ولتداعس نی رتبو دنا كر اد رتلبا یکیا

 نکل :ئدتسا هلا زوس لز وکی وادب و "یفر د نوکه ننس هل ارق

 هک ئز تشو هند ناز قوح Ea نلک هعلارق

 یعلیا ناو دشا تلع وب د زد ه دثقام كت را هاك ضراع

 ملظعت هلاك یفعلازق لادا ولتلود لقا یدشلوب

 "نادآ ههلیخ ر دتداع ۰ دن وب هرللاف ممکن با عارکتو

 دنا ضرع راقلاوقو راد قوجو "یندشلوب بودنا تاعرو
 راسم ناد ناو ی درب و نیس مان كلارق دن ات رف هرکضندنا
 کردیا باوج هب وب هتهلارف اما یدتیا ژب رشت زب رب یب راکدخا
 فلک یک تم بو ید و و همسر وما راتو
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 هسنلوالتق هني روغوا د نايس رخ هکی دنا وا مابهلا نوکرب
 نیدیس هلجب یدتبا رابخا ینوپ هنس هد نه یدننک ر دکرک
 رایدد زرولت تنم هن اج یغیلوالتق هل هلکنس زی دن روغ وا

 نایتسرخ یکلوا رلیدلک هنو دب بوعلاق ند دارغلب "یئوتسواو
 یدیاراو یرانادوق رب هدنعان شونانت ی دیاشفواد ن اا
 هشاطو رلیدلک هن رزوا لدن راشادلوب و سود زارکر ول نم

 رایدراقبج هپ هپد بوراتقیچ ن دنسج وق یسود زارکو رابذتوط
 هکمروکن سولوا هنبو رایدنآ هبنفرط هنووط یفشآ ساب نادناو
 ندنشاب و راب دجن اص هليا هب رحرب یدبآ راو ین اج زونهرابذلک
 یدلوا مراپ هاب یشاب هکر بدلاخ و دیشلوا هشیا بط وب واول
 یدلاق ه دنی وص هزوط را هجن یدنپاب هشاتط لوا یتاقو
 یتربعوب بولکر اساب اب «رکصن دبلب ی د ید اقس ناق لؤاو
 کربت م دنس اسبلک نیداتقو رایدزاق ندشاسط ین اق و رلیدروک
 رایدوق هربب عاب قانآ ید یشاط لوا وراد یتا عضو هرب رب
 تمالع اکا رایدریک هند نایتسرخ رک ۱:یعوق راجا هک هرکص
 هرکصن دنارپاب لواو رایدپاب اسیلکرب هد هپد لوا نوا قسل وا
 "یدلواروک ذم هللا مان لوا بوتلو تبسن هاب اب سود زاارک

 ( نکي نسارخ راو كني ناتبضح هاش داب ولت داعس)
 ( راشمزاب هج هلی وب نب یلکد تی اعضو مالسارکسعهنودب)

 4 دی رهن لب هجرت وب هک ال وا یهثلاولوا بب سش مولعم

 الاو رد نرقم قابطا كن هجرت هلینیع هچ رک | ر دشا قس
 قحا كدا لاخدا هضاب تیاهن ردلکد قوپ جدی سانام
 :اذهوهو ی دن وا رابتخا راثک | نوعا قیا ون هد هد وسم

 نودب یسک د كهاشداپ ولتدابفس هکلارق شو ناب یالوناص
 لحبا هک دلاخ نج هل وا درع هدنبب هعلق شیش یدیاللارف
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 یک هش یک یدنازاشمزکه نشد ناس رخ یموق راز وه
 ` کا دعارابدا هززوا تل الخ ر رانط هل اناویح یک هی وص
 همش ساف عزیدشا روت لارق نالوآ هدنضان لارق ناوتشا
 نایب ناجاتش ه دننک از كن آیدا مدآ رب ندانل وا اشاح

 ردا سودزارکه داد هم هنمان یدما راو سان اب تكنرفرب

 فقاو لارف وب نح هنکیدبا مدآرب ندایلوا سد لوا ی دبا
 ی دتباییعنهحاوخ هنلغواو ی دن روتک هتنان یروب نح هلغلوا

 سد لا هکلبوشی دتا هن رتو ی دنوقوا ییلغوا ید لوا
 هزعا ه دنساهنمانو یادلاوا یرب ندرلیلو ییکی م هحاوخو قساناب

 لد یدب هدارنالوا هلیعانلب و ی دشود هن اب اسو رب بودا

 یراک كنم وق راحم ءرکص یدتآ تادابعو یدکح تضایر
 ع وشاب وراي درونک ها رلتنم بولوا رأت ةتکید نک هل یب كن وب
 یدلوا غوتشابر دعقا و هدل درا هک هدتکلم نیداتقو ربدتا
 قوفام هکبدتا تکرحت هلا لاع حالصو هنا مهر ردتلواو

 - لقوا ئ دحل واد رح لارف نو ع هرکض ز دنلکد زوضتم

 قوج : دنا یوق راج ن بتس لّوا یدعا لوبف یللارق
 تلود و هدننع ندو یدلشا هکعآ روهظ داسف و هتف

 یدلواج رع ج ره اع جج ی دلکود ران او ههن ه دنصوصخ
 اب زرلبدنود نادشد ناسیتسرخیزنک | كقلخ هش هللا بسور

 وادا اد درنم ی دنا راشم وب وا رقتسا ه دنقلن ایس رخ ز وته

 بک :یرلکدستنیا لتقو راندلوا رار دنا لثق یراتلوا ناینشرخو
 یل وا.عقاو كم اد ی دنسلاق سبب رپ هکللیوش دیا اسباب
 شل هنساسلک كدارغلب "یتوتسوا هلثحایس سود زارک روک ذم

 هب یدنکی دی لوغشم هت داسبع هدنآ یدیا نامز یلبخو یدا



 )نیس او نت یک ی ات ی ی

Nبس  

 ٩ دتا نفد هدنوغزسا بو روتکو تورتر وق زب هنن نیس هشالو
 رایدتس|قجأق بوغارب نر رللاقثاو باونا دیک هلجب دنیج لوا.

 باور د بلتربغ یاد وق شاب كرا و, ین ادوبف كنرف نکلو
 هلتم الس یرانلاق عاص هرکص ندشارغوا ل واو رایدروخروط
 دیک ارب ز رادقلوا هل یب لاخ تفیقح لاقحا شک | ازاندروتک هع
 بوط ندهتشب ندو د یرداحیرارادرنس اصوصح یرواسط

 هلا توط ی و دشود رادرمنیو زدررفم ییچ هيل روق هرب كج هر

 ق لمت نلد اهم لی ےک اد ویق ش اببیرلک داد ی هل روا

 هزز هکر اسنک ت زکر دق وہ هلن ملا رول یا طلغ :نردنآ شما
 سصتخرب و بولک هلبارورغوند هيم ه دیا تمواقم هاشداپ تاذلاپ
 نیهز یهلا تیاننعیهزر هدیک بوقلاق امرهنم ندنفلخ هعلق
 قم دایالادیايلا یهاشداپ علاط ی جز نهادن تراس نت از
 لها ہدنرک ذا یسهیم جو, كن یاب سایلا ز رک :داالا,لآ
 هد نس مبصق هسیناب س ابلا ز یک, ن ال وا. عیاش هرجا م السا

 لضتم نکبآ هد زافک *یدیا دارغلب زاونه.شعا تکی رداهب رب
 نس وض هک لب وش رسنکش اب هاکرولآ رفاک اک درکس ها هعلق

 لضاو و دنیهش بول رو تصرف «یشکمرکص شعانمر دیچآ

 هکر وئارنا یسکروت ه دنن اسل فک نالآیرهش زدنا دیس دلخ

 لثمو تیاکحرب هل ز وارارید یرواد ه دنلد ناقالفاو هنس وب

 هکنامز لوا نالوا عياش عی راز دنا لقت هواب یالآربا ییلکش

 ید لارقرایدو دنوک هارق نو دب بولآ نیشابرایدستیا دیهش
 نفد هنس هد نالا ز رک ید رادیشان تکی نازب رادمان وب هلب وش
 سس هغ ون ترهش. هلا مانوب هد لواو هلو | شم دستا

 فشار هنن وب ترهش هلا مان وب کاب ذید لاواافک اما هلو اوب

 کام ززا هک لشمزاب هلن وب « دنراخ زاتیرلقدزان ییکلم اوج
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 ريشم دم عط نیا هل یدلوا ضالخ ذارفرب هسا یدیا,

 لوا كرت رام زاما ج ررصت «.دنزاخم زانن ی.دنکر افک ی ح نلت دتا

 ` ة2 ى ل شون ی یزویاط هنسیا شب وروب نوک,
 ید زان هدنح زات یدننفا ډی بت اک ی دنا شک بو دیا

 لک هن وروب نارکنیس:هنربا نال وان ؤم- یخ دا نادفلتسو
 نیعلع هدنرداح یلیغوا كسره هرق نالوا را زاد رن, ن وجا

 ہلا نح رما بولتآ ب وطرن ندنراباس نودب هدنساننا قعاشوق

 درب و هنسیناب از منهج نییبخ ناجو یدلوب یکیا ندنلب ینوعلم
 لب رلهیلهاج تربغو بولو ا تعارف ندشب و رو هلا بیس, لواو

 هن نال صعب و هنب رایارتس نو دب ن وجا كمع ا ناهطا
 نالا نن رکسع ندعلقو رارف توعلاق یسهع ؟ونرایدنآ یانو

 رلبدربق رف اکر دنقل وا نیک ہل زم تراد چ وا بوقیچ یالآ

 هکراشمزاب زافک امار دن ورعب نداریبعت, هکرایدلا تینع ردقلواو
 شیو رو و .یدلوا فلت رم رکسع ردقون ندشیورو :نوح

 هر دلاور دیو ن د قلوپرفخ هی همل ها
 قر یاب نال وا یزادزنس رانج رافکس باسو راجو كنرفو

 هج رک ازلبدتنا هزوابثم بولک هکس یه مهاوب یلام کلم

 هته هعلق هجساضتقم یز هیلهاج ت رغ هنب كيرف ورا

 یراک كن هس ۶ الاورابدتنا م اعهاروید مويا دن سووا مادفا

 جحر قعزع یرعوط هج توفل 8 هللا تمالس ی ای
 تودنا ليم ةرایک یاقثاو لاج راشو یرلب وط و رلیدتیا
 حج دخت بو دیا تیقخن ی یکسع تنکرت نکن دنکو رایذعلاق
 : قدرادرتس هکباذوف شان كب ةت حب یدل وا رلشاعواو

 داروی دلزوا هلا بوط ی [هادکنجب لوا یا لوا ءرکص
 رلیدروتکهب شاپ,دمال وا شاپ و یلیدسک نیشاب بو دیا موجه



 بیس ی SEAS تا تا Ca ی 1

 سس ۲1۳ 2 س

 لخاد هن و دب بولک بوتل وا تیانع هیاش اپ اب ن د ره ریکب
 هل ا ربخ ی ردت كل راشک ن دنسهلبا نلارق هارفو ی ذلاوا

 یدنلوانییعت ؛هنیدادما نو دن اشاب ةمالوا نالوا لاو هیر هو

 یدشوا ماكنا كنرد هد فوط ید یسکب راکب ییا مورو
 دم هداز اتشاب یخ و كب دمع ه دا ز "نیک ه قود یکن هرذنسو

 كب ضخ یک لیدنتسوکو كب نالسرا یکی هخژوب لیغوا كلکب
 لر دمع ناهد زکی براتصح هحالاو کر داره یکی ننیلکو
 هتم هطذ اح نواب هاب رکسع یراق مس اغ هلا اتاپ هم ال وا

 یدنوق ها رک هتشپ رافکه که دنیح لوارابدشوا نیعت
 لوارق و یس هعیلط ل راقکو رلیدریک هنس هعلق هتشپییش لجن ول

 هک اله اخر فاک هیاهنیب هکیدل وا میظع كنج رب"نوکل وا هلی
 هککود تور وق ن واسزتمیندرافک نیکد نوک نار قدشود

 نرضوب. زاوند هلق یدنا .دسیعب:نکلو ا نادا ترشا
 واب دز وتک زب بسرق بو زبدلاه نا شل لاا ناوکیت یدارمآ

 یدزارکود هللا بوط رع لاب قرق نح رایدلشاب هککود ا رکحو
 رلیدتیا لقن نب راقد روا نوط زو دتلا كذب چ ؤا هدنوک یکلوا
 یاب نابکس رلیدشا رپ ارب هک اخ یراوید یزادلقم عارذ زوب و
 یا دیا زوم أم هتس هطفاسح ناو دن هنا: یرضکی كن چ وا ید
 هنالوا :یبا شدرنکه بهت لا یراک فلم اکیا ت دا لا
 هنطاس ضرع قغنانق «دهسحلق لزا رایکب رلکب دقتل وا تاب
 تورکی ساد لوا هرکض ی دنا شعار دغ زارت ویدار لصفاتم

 ل راوید يتيدقب 2 زاقكو ی دتا زاما او دیقت دا قوف
 هر هعاق اض رفرابد ز اق قدنخ قیعو عنتساورب ن دت وبا "
 نتوقراو رافکه کنوکل وا یدل والصاح تناتم هدا ز ندزآود
 شوا لخ اد هر هعلقر فک دهن یدتا شی و او تورونکهب وزاد



 چ ا

 .هدردول بو زورو یدل وا نتا مارا یرلب ولغم نولقو مارح

 . .نالوا راساخو رادناترشابس هنن وجو تسح هراح

 هجن وساو هقسنادو هتاساو هجو 4 و هناب اب نیر ها رادرکدب

 لبا یرللارق ل وبا و نوقناو كسعلفو كيدنوو ادن الونحو

 .تفورپ بوتلربخ لبا یرلکب و یرلکسره نالوا «دنراتکلعو

 نی رالبکو دستم د وخاب و بولکر اث وا کم یت هتک دنیعم
 قم لخ ورابدتا یآر هغلوا مج هینوروط بو ردنوک
 | رلدتبا نییعت ینآ زدندشیادم ملغ عا كن هم کی رهش ھت زسا
 دادعاو هدعلتسود تروصولبا هاشد اب ولتداعس کلا رق هج الا

 یدیا هدندیفا لوصاو هتفلل ارق هانت ايشا هلنا مالسا هاش داب
 ۱ بورد وکر ایلیا ههاشداب ولتداعس قعلوارادربخ ندلاوحاو

 هطح الم, قلتسود ضعب ك هو یدلبا مالعا یناع عقاو
 .عتع نددادماو تیعجوب ید یرللارق ضعب و یی راک یکیذتنا

 هلو ی دوا رلیضعب بولوا ع وتءرایضعب ی دلوا هدند دص

 رایدلوامجج هدر وب نم لڅ بولک ن دل ون قلبآرخیواشکبآ
 ̂ هب وزاب نیرلدوفراو الا. راندلوب نامرد و هاراج یرتغزب اکوب و

 . نکلایو هیل وا که هک هدیا عج کسع هغلابضرب باور ونک
 تج زه دادا عالق نال 1 هج راو هدارغلن لک د نیو د

 دیم ها برخ وابقم هس رولک + اداباولت داصس هکلب ةيلکچ

 رلکس ره هج و یدلزوب رارق هدنو نرو یافت اك هلج
 . تاو نکسع هزوکه نیزاتوادق زلکس نالوا لازقو رلکب و

 دان زا ندرکبح كىي زوي هلا و زایدرب و تامزاولو هنیزخو
 نو دیه دنیح لوا ادخ تن ئال و | عر کنسع
 (عانشت نه فلل ایت وَ اش اب ناعم رب زو ن ال وا هادنس هظف اع

 . لک ی زید فتا تافو بولوا نّوعطم هک رش یا وخ
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 یزنک تلخ ات لها نکیآ نادا یم السا تاوزغ منظعا یاب
 *یتوتساو نوغزتسا هدنخم رات كلامنا تاقبط هداز لالح راشمزاب

 قحا ود یدیشلو ا ثعاب یس هرمصانح هتشب نب رفس دازغاب
 یدنفا لام و هداز ناضمهر شعا تراشاو اما هجتر دقوب
 .الاجنا یدتفا دمع بتاک ق جا اشر او تک ەلد الصا ران وضو

 لیدننسوک یرب كنارحا نالوا روصح هد بح ل وا شم زا
 نادنا یلاوحا ضعب شما اشا ضخ ماوخ ر یکب خات
 ٠ امس یکی ی الا هتسوبا موج مع نخدحاما شا دارا لیا لقت
 کوس ندرمع و نادم وح عدل او شغاتقء هی رکشع

 هلاح تقیقخت م دنراخش رات كراعش ته رهرافکه رکص یدیشل وا
 مالغ نودرکاش داپ ولتداعس هکنوح- هک وب اجا مدل ؤا علطء
 كليكب رلکب بو دام افشا ماللعا بضن هس هعلق نوادب
 هتلاتا نود لاؤق دناسدرف نالوا یلارق ےب هدنیح لوارلتدلبا

 لاو یتیذئلوا ناسحا هل ارق شون اب هتشن لی و رادنوک شا
 تم دنوکنیحبارخ هنس رهب كنتکللم راج ینللارقراح هرز وا
 ىدا شعا شاتشا؛نینهوا ناسحا هر یدک هلرظرش
 رلناسفت | و تناغار یک رک هثسسدلیا ہاشم اع هاش دات ولتداعس

 :تذوع هلی ناغمازا هیلارق لدافم هتساااده یکیدزونکو بو دبا
 د وخ نوادب هس رسا كنا مص هلا مزیو ی ادا شمردتا

 ن ذلوا هدا ن دعبات هن وادب اد ی وق راع ردمزب ن دل وا
 : یخ اخ اسب لاس ك هغ الا ور دق وب یھ الع ید
 نوسلوا تخ اار هد تکل مب له دیا مص ناوشلنا لاش را

 :دنسسلدا ید نوبانه ةمانرب دن وعصحوت و"یدنا راشمار وي
 .ردمالكلا كولم ك ولما مالک هکمایپ و مالكوإ ی ديا شازیاو
 تخار باوخ هنب رازوکه کیدندیا ماقما هدنب ولق كراغکه لهجو رب

 بس ۰
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 هحارخ ىلا لاس نده نالوا 0 تو نیونسکخ,لا

 ورد زاسلرا ص 4مجو یربشغ ] هدیا ص نوسلوا نهضت
 اشاب یاش هلا رادرتفد هب ځه ارقو یدتک هلا ير باز
 کرا دروتک هحان دبهعر_ لطم. هبا دروحالو نونا بواک
 قلما رغ ولغو ارا خا نی ء هلبا هل غم ناعاهاشداب ولید وس

 هل رب و هب یدکی الارق هل م دن امز یکرداک ن دم ه.دهع

 هک ر دج =یدنا ییا مداز لالچ ااغ هدرلن ام زرا
 بوسیلوا یی انف هسخوب رانا ع یصت یو « دنر رات
 هدزل جاد یرا هجرت رانامارعوا هچ وب هغلوا عات رخآ

 كتیدوب سب .راروسلوا لصاو ناوخا ندا دارم رادستلزاب
 امدقم نیفلرا مزالو مهمان ناسا ین ما تب ریا
 قالخاو فاصوا هک ایشاب ناوس یسک اراکب دادغ: :فالناراد

 هبا تزازز ااا كراد لوا یدنا نارقاز 2۶ هلا یس دنفتو

 لکا یض اقر م ات ندلا رخو: ید نوا ضد وقت هاتی تک

 مزاولر اسو ارزو و نيج ر دق تیاتفکو مقتسو

 كيچوا یاب نایکسو بوئوا راضحاو لیک یعایاک ۰
 كن رهش هتنپ نالوا «دنس هلام پوتلوا نین لپا يز ھک
 هاتف الخ تیضحه دعب بواد روک ق امزاولو یتا ید
 ق يؤدا نروب ابب۵ تعجارح نوک ییدرد ل ر اوب نه ام

 نخ نا ریش ماه بوق یط و تښکلحامو لت ا
 لوصو هب هب يططرف سو ج. هیاعلا ةنطال اراد توك رکی
 E Ka م ديوم یرانوپ اا : تولو

 AT یدل وا عتاو
 ا 4 لق لکو دولق هرصایبح ۹44 هیب)

 گام ره جرا کهاز ناو كرم ام ن



 سم —
 توشو د.هنکوا یرلکب ر ابفک ناالوا ه دنم اقم ی الکءو

 ید ناب اج هاشداب ولدد وس ابدل وا هج وتم هب ءاي باکر

 هليا تفب زو بیز عازنا هلبا قاخ لواب امر ی زاغا وکنزوا
 ی هداز نارق رل دلم لوصو هنو ام عانوا نوح رل,ددنا لاقت

 لاتدا هی انمها غارخ دال واشان و جاو و هاست اف
 تور دنا هنن رارداع- ارزونوک|تفایض ی هرفک ر اسو دا

 رنو شب ولی رک بحل وب تو دیا راه ارام درسا قوف
 ةعلعو رای دل وط,هتس ناب تعا نارس ه هعلق نایعا صعب و

 نترلقارس هرفک نالوا ةد دوا .هرکصادنا* لدا نو

 رابدردتا ادن یاد رانو ل واوا هدنزوا لاسو نیما نو مچا

 را رطو د قانوق ی هناخ ررب روا رشي یرصت+ :نربک و را
 یارولاوا قطا یدنوا کام ندو اعا شداب هلا قد رطو و

 ردهال هغلزاب هتاخونف قازوا حت 4 ۳ ا ا ردن نک:

 هلیاتقمو ی,دنا ل اق را هضدبا دار هه جو هنره هیخرک1

 نکات ر ےب تاس as هک رادز اقا یدیالکد ناف اج هديا

 هک و زدراوشد هب قلرا ٩ دیک نانو غ كم روارشب

 یرفاکر ویدا: کا :لوا ندک لرد م هری و یدنلوکید رلناو
 هاشداب ولدا هس و: نوم ایا :نکم مت تام روشود هعادرب هل ول جد

 ید,اکءزال تعد یدزو نیس هر و ندغر وط هدنن ااو دپ و

 قوا تحاع هرصف ردراو قاتن چ اقرب كریبدنوب هاو

 (لارق جم هددیحو و ردمولعم هردواربخ ن دیا اح دعترمس

 رانامراو هده رخ بژلک یس <: ریت عمر ندنارف دن :ادرف

 ةرزرا یراکدتا ناسحا هلارف نو ایدو و ي درزونک

 رو نهاد چب هاشداب :یدتا اجر طنش كدرب او حارخ

 ن دننکلغ زاسش تبق ام هکیدریو بازج هنهجووب هب یچازا



 بیت دن

 هاتتتفالخ ترمضح هکر روی رب رتتو ری ی هللا ,ذساد ءاما وب
 تو دا هدنرات کربلا رم ةواص ماقم نونه هللا لانبتاو تداعس

 رول ذلوا ماحب وام باکر زاغا 4ج هرز وا یر هدیج تداع
 :قلصالخ ةت الع ل ره نکا رد برش عهاشوا قفتا
 هدشاخبو تولوا یون کن مرگ "هرفک هلاوح هد رزوا یننوقو

 ناوت زر انا نوحا تامر وک یهادشالخ هاش داب تروح

 ریا بف یدا هرټک سوفت راسلوا حج هتوس ره اظ ثاناو
 صحت هلی ناججرت ید راربد هن هنیکو ب رلیدل ات اک عب
 یرزات نم: ددندا ن وکو کرا دل اب رفت هدکحدلبا

  هدورجا «دنرانوک هتعجو .دنراتقو صم سیب و هد ز هک
 . نراس اب اب صعب > ل دردینیا نیهدلوا رل هم مز هلی وب
 ل یریغب ودنا دارت نامنراکو نت نوا

 زا وا وات داف ناتمرا هزار ا تھیوری مد

 هپ هلارقو ,رلیدروبب لو زن هنسارح نیدوب یکسا بوات هتود
 رلپدردن کر ن اغفراو راباتهیلنع ءریغص قج هلوا هداز لارقو

 ۳ جوا یار زو تآ و لر ز نوتا لی خر ج وا.الوا

 هعتسا هان ن یل ا كوو سودو غټ نوتا عص رمو تعلخ
 نوجا نداد هلحو رلکز وب تو” ید م هک ارقو هناهاش
 "دی مان نانطاتو ماپ ناطاس هدارپدو راک زیپ عاهاوعاو
 تناج رانا یدنا دا اب هاش ناینعه هدرنا نوط یس و
 انا یخ یا شواح یهجو ران :ةمرا ۵2 ا ید ن دنرلق رد

 ثمروک ان ]اع هشدا ولئداعس ی هداز نارد هدعلاو یدروتک

 د در تروع هح را یدتا مادقا یتلر نوک وب د رتسا

 ناکعا هک ردنوک ناک هحجو یانیبالکو اما_یدیا شا
 كنداز لاو يراکب و یرلادویت هج كار اید قو

 e یکی ی اس ' ےہ ت اا ای و تیک

 لس Tg گن



 س ۲۳۹7 تا

 شوخ یا ك: ,E r ادوعسلا ما

 ید چکا ثاذناب شعاراو یرا دنس اد نالا توخوا ناوخ

 سکا یرام ولج لنت ابد ی زا ه ا21 اع هاش دا ولت داعس

 راردیا ناديا یاد روو انما قموقَوا سةن ةف نیش هبطخ
 ن دنر یرب ید دوتا موح ص یژ اع هاشداب ولنداعس

 رلتوسننا انذا هه رش هبطخ رار قلعتف هبصق الا ردق و« قرف
 عقاولا فا رروعس نوسوقوا لوا نکسردیا جرت نیس
 نادبآ لوا یتاظخ بوشود هدد اهب ځ یکیدتامعد تب رب

 هدندوع راز دنا ناسخا ناوتا چ وا رب هلا تمزالم « دیظوا

 قو را زدبا ا اضق رب موح ره یددنادوعسلاوبا هد دارغاب

 ندناروره نامزرپ ۰ کصندقدراو هب هن سا رزرو ولدردمتالنم

 یکی هدکدربک هسضرع نوکر رها ضرع زارکن هسا م وح نه

 ز رر ویب یدشربا هنااب یهژالم هرکضادنوب كدت ونوا ییزالم
 هل ق رخ یهاشداب ل د اغو یز اغ لوا نلاسعتو بن اهس یتح

 . لا رولب هج هلت وب ید یا ضقو تمزالم یت رط هدا تجنر یع
 نا عرب هدنسنا غیب بیطخ نوچ شمار رد هزوک حب یو
 رو رن دیانضاو ا > قلاخ دجت بودنا دوعص هزبن» هلا س

 هلج یدلا د اب ناو رقح رفظ هاشداب نوبامهمما «رکصندادنا

 . ؛ندداعودحو نو رب نادنابخهک نیدحوم نیک اساع

 قوش برر و قوذو تااع هنوکر هکر ھه یا نو زفا

 ها خوب و ئزاجیک ناور لرم نب راش اب ز وکه کبدلوا ضراع
 نوح !قلوا یزات لای را بذح همالتا «اتشداب نالواتعا

 فوت لی اق هکر دلار اتت وار انا اتو اعاده رمو

 هوا شاوا نا ھم هد هاکرذ هک رود ها ردد رب رو

 هدکلاع تامبط نالوا زلف یسکم وخ ره ناگن هادا لالح
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 را وت ناونع هبکی دو رسم میظع محشر لس هض او ا

 a ج۳ و روھ ر د نعد هز اب یدلواراسو

 OAT دوا ىلاخ ندعلوا

 8 ندوب تاللارادن نارمدرع ندرک بصن)

 ٩۸ ise 4 لوالا یاد اجب ۸ یف

 نوک عار هاشداپ ی دلوا اشور,ندزروو هن اش لج

 هکتروع تانارق هرکطندکد نا نوخی قلا دجن ناراره دص
 نهی رد هروک ذم هلکعد ههارقو یدیا نوضا هلبا دازآ یان
 تعارف هلو .رولوا كعد یتروعلارف هد د تاورحو هنس ول

 9 هل ارم تا لجن منجر اد داعش از

IRE من ا نوجم تا pee 

 ادعا RE هد دنر وما ضع و نایبحا هنلغو | من و

 رک کس نکنم: لاوج وی هلک مش وایت دج بولوا ال الو

 ناد دوق هبفحارلو حناوتو یکلعام هج نسب یلیدتا نامرف
 لارق دونح هک ن دوب هعاقو ,سیدلوا ناور هلدرا بناح بوج

 هنب رورابو ج رب رد نییآ دیاراضن نیقارخ طوضعو نرد ی

 نادت الاتو شوقنو تارب وصتو ندمانظتنا تمارک مانصا

 اونا كابن با رو رظنم بوخ رتو یسرک هنیرپ و بودیا رته
 ۱ را زاب تولید راز غ ندحوح هو ورکو نیلس تعاج بوت وادا

 یا نلاخت هلال ه ادای تزود هد رس دعچ زور رل دلا

 بولوا مع" رمربیاپ درک یارز و و رادباب لود ناک را

 .یدسلب اایخا ی ړي دج عف اج

 ۱ دن لو ملوان ندم صحب . (تب ج
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 نیک تک
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 ید نیا الخ فرش حا یدینلوا كنت یرللاخ تواک هقبا قو

 هواط هلاباتنو اک تو ارارق ه دن زمر کف اتلاع تب اتفآ
 هدخدلوا بب رد لرزه ترد چ وا بر دنا ررع ندنروص هواردو

 یر تع تباهفو تنهد هنامز تز ندزام رزم رک امس غغ

 بوش ودنا طاطا وج هرات آ ثمره راک یک یبدلوآ

 اقوام نسا یب زوفط یم رک: كنم رخالا عیب 46۸ هنس
 هد کنجزرا دن فال هرات هترا نو هنو بوتا وس دھنیا

 عتساطمو تفقاو,مالسا ز ست .دراقدلزرا هرز وا ثاعع | ناف

 راد تنا موج هت رل ر وهم نوا اب عیب ییکیرلتدلوا
 ول در و ماعدزا ردقلوا هند راک ن دف وخ م لااا یکنیع

 . ینک یدساوا رانو طمعط توشیدرا ندسعوق-ن طنز یک
 ندنراف دنا" ناج هریک هرزوا تک ندنرافوخ ه دنر زوا هئوط
 نالوا یرازادّرس -یداواصالخلیق لقا هج ابو رابدلوا قرغ
 موج نئ اج هدنن رق نا حرق بولل هاب هدنیطوا یجد راد رح

 تواک هر وب اط لع راد راز و خانصلا لع ید راو هنسانز

 ر امو نش وجو هجو رانزب رضو ناب وط راد یب و لات لوا
 اع هنانرج + فلج نو غا نددعو دخ کن ج تقلا

 هاش دا ترمضح ی دنیللوا طرضص نوعا نو رقم رفط هاشداب

 اچو اون كن الوالا ی انجب هام یخد.ه اکتشد تکانی

 نالتوط یرید. ندزانک اخ و افکت ولو لوصو هو نخ لع
iTس وکم یراق نیس تىرى ا 1۷1و  

 هب رالف ھر تاب سوکت یت الخ تابعا راتو ئا هن ج
 رب عش فاع یس هلجخ ب زارا رد اض یزات یھ نامرف

 یراتنادعوواع كنب راترمض>لاغتو هنا “نح را دلوا بک نشد
 ىرلن اکرلا هک ارجع كیالسلا هاه تادوجوع شذو



 هی بش

 سّرسد هتد ول و رد اسآ یھ مدعم ندعم را دادما ندهاشداب

 داناو تز هخاق راجا هلجب دمت ندقت دو ون

 کرانه هد کا نوا نیت نیما داب
 دین اوب ادار دبا نوح نامز هجلوب رفط رارکت بوابروک

 نماس باز رک ب واک یخد بودیا راد ر کت ههلام هلبا اجرو
 هککود بشوزور ند + ی :او تب نرو ط مانند یر د

 یه طلب وایت اخو رخو نوح یدلا ترشاسم

 لا مور لانهتاو :لاع# | الب شرا هثب راف شب حس كرا

 یرلبرمضح اشایدج تلا رب زو رکا :امور یر

 هم یلع هل زل اغا لولب یا نددلوق وبقو ئ هک تب چ وا
 ضو .یدلوا رد اص یرلن هام نامرف و تورا توراو

 هاشداب ولاقاعس ه رکصن دقدلوا 2چ وتع لا اغ | هحو رب رنو
 هژرب نالمناو تمنح و لابقاو تلود ن ک1 لا او هادی

 لا 5 ید نف دانحا هلج هر زوا یاورسخ هدوهعم نواسا

 هاا یوم رلزو س رلیدروی نوا هج وت هدر نمزور
 ۾ تو هژرب e م دقسنادیامدنا تداعس باکر

 نیویپ مابخ هدنسهلب اةه رارق خ زود زایفک براون لوصو

 بولاق هد امودزا هلنارا زا دی AY < نو رو اعا

 هنناوا رایفک غلا بم رل تس وکم ابق هپ وشاو تدج بشو زور
 مالسا رکسج ید یش در و هلا راصح تابرا نیعالغ.هخ رب

 كني ر وباط راد 1والاخ ندراکسو ت نآرب نا رادمرمط ۰

 اراوش ناو هنا یدنا شالوا هر ابهوک نماد ئاخر

 3۰ دبا دج هلا داما ر بر 2:1 دذ بوط یس هد بو

 رک زین نىل پوچ اه هما ط هک دروکدلغ

 هد بز هی هلق ابا نکا بنای رهن

  EE EETسا تین با پی دیک قسم 003



 سا ۲۳۵ س

 رفسوپ كرباد رب زو وب ردمولعم هی یثاواوا لو لاع ع باتوا
 قوح ف هدنتفراشاوا هاک آ ن د هل و رخمولع یرثا تربض
 تار لاعلاتزباتحو ندتمدیاع كع السا هاشدات و ند:فدویعس

 شو وس ارز رد ههلا دبهومرپ شک درجو ن دنناسنع ولع
 تانو روع ند هروم» دحج ندنب وسهدنف نمدو وا درن هدنو

 ندناو هناخاوس ندع هلبا بیا رد ۰ دعب ؛ںاو زم ندنزاعو
 هدر "یرالحاوس راببظو سجس نالوا نم ضرع عاطقتا ید
 ن دنو ون میل رولو نیاهف هد رق هر, هک ن هرم
 زارشو سرافرب جد توتوار وبع ملغ غ رکو مساو
 نمد ید ردنا هليا هجوت هق مشت بناج بول او هزه ءارو
 هدیا ما زا دعلق هد هدب فاطر دقوو هدنا مزع بورد

 لوا یا چ وا کا اور نو اب یب بودیآ لت راذکر دقو و
 هاش دا تعکماو ترادق راپ طا هللا او تزافو تهذ هک"
 دلا دبهاوم یه ز.تم یه ز .هیلبا من اسم | رفظ م السا
 یتاغیراه انشداب ی زاغ یرلترتضح للاعتو هل اتد قحت
 هلآ ندنع تنخ بودنا ق رفتسم هيات رد تجرایزاریزو
 قلل ]اونو نطق دبابا راضوعوارجا

 سمت وز ونان والاخ لاج
 ( تم م ن ووز د: ناار رم ناد رگ )۲
 یس هعاق ندوب لاقل ا لضف 4۸ هتس رفص ۲۵ ف
 ناش هلارق لتون یاب لدرا  یناارق هدف دا واف
 نازک چتو وااد ره راوک ذم ل ا زق اچ اع :ی دنا شعوا
 قبرا یشادنرف نالو"یر انا دو مش نارد دناستف رخ
 تور دنوکز کتع هفلابم هلیدادناو تناعا كراتس اج شۇۋ
 واتداعس هلسغلوا ه دنطبض یتروع ولو ایلاخ نرس ارق نیدو



 س

 خن فو ه داو رلب دل بس تم رکنا بولک

 هز اغوب یرلکدید د باب پول آر کت ید بونالوصو

 هنس هلکسا كل ریهش ی رلکدید دض رد ندناو رلدلوا لخاد

 بواوا للووتس هر اند لوا لذارا ضعب ن درام و ر رایداک

 ۱ ط "هرارش هدر اب د لوا هلا. طارقا هکتدبا شوا نامز هی

 بو سصز ردت بحاص ر زو سا یدیا ریتم یرلک-و

 هلا هما تلاسع-ا يدراربد دجا رها هک هشالق نالوا ساب

 بودیا .توعد هی یهاشداب تعاطاو یدردنوک,رلمدآ . دبی

 هی راعا* ه درد تواعْسهواشغنکلو یدلبادیعوو دعوراره

 هلابح للغ هلا تفل اب هی اش اپ رما بو کج تل الض هدر
 پوردنوکن امدآ جبع یر كىن یاشاب هو حالا یدلنانضح

 كنع رادو یدرب و سا بودیاربشز هتسب هليا ریت نح

USNR SEALEلناشاب دج ولقد  
 لوا هپ ,کصندنویو یدتا هج وت دکب یطصم یلغوا

 پودا ماراو ثکم نامز یرادصقم یار هدر انآ تعهب راد

 هرکصندک OFT ید ارت موم نو و

 تو, یمکبا یعرکی تلنمرکلا لاوش زدم تنم پول آ رک
 هلیاراقالوا ین احوتفوپ و پولو لوصو هنس هلکسا هرو هد هدج

 بوبا فیرشج یسیدنکو يادن فلس هنبارت تلودر د

 شد وس یوبام *یاتود ید بولوا هاو ر هتفرط دن ا هکم
 هلا حاجراس ند هرب ىلا ك یسودنکو یدر دنوک هنس هلکسا

 فرش بولوا هحوتم هنفرط تداعس هناتسآ ندنا لوصو هرصم

 پولوا سلاج هدنرازو ماقمو ماکنیریش هلا یهاشداب .لعانآ لعقت

 ا هن رپ اشاب : یا هدعز .یدلوا مارلا لصح *

 1 نو نویس قیت رد» ر ِ

 ۳ ۷ م ۳۹
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 ب۳ سس
 س یدنا لکد روصتف هداز ندو هکر لشهر دل وت ماکس

 بوزافیخ زا یرادقم كيب یمرک, نداغتود یار بحاصیاشاب

 عض و رلسزتمو بو دنا جارخاراب وط بوک علق ر دق تیافکو
 تولوا ناوتو بات و راک لا هضاح یرادقم یار بودا

 نایلسو راشم زا نیکیدنیآ هرمصاحت بوکود لماکیآ قع یکیا
 ید دو ر مآ هلکعا م دع كلاس یرمارما کلاغ ندعاشاب

 ةنکیدقعتا تعاطاو هثکیدمرب و هرخذ هب و دنکب ودیا قوخ

 ولتداعس نوعا صوضخو و راع ج رص نیفیذلواتعاب
 نالوا ه دنا راشعد ی دتنا باتع هیاشأب نا ید هاشداب

 هرشط نامش مط تاک تثق اع بول وا ناوتو تان ی زا"

 هرز وا ر ودم فرص هنس هعلق ما بو دا نيس هعلق

 ن ددوجم كلم موقرح نالوا یک اح هرو نع تنالو بول وا
 څو ترب هلا حس ت واش ج رفا نکرونلوا دیما كلکهربخذ

 هژفلوا هتقنرف هنب را هعدخو هلیح ب ودنا حراصو ےک حرظ
 تويم ر و هداوزو داز اعطق بويعا «دنعاسم هعالسا لهآ

 یدنکه دنروص ینیدنلا هعلق هلکعا فلاح ید هدروما راس

 یررمض نکیا ررقمیس هلوا لست هب یدنکو یس هلا نوجا
 تدوع ندلجا ینیدل وا لف اغ هدننکدیا مجار هب ی دنک هب
 بو راقیح ن دسیرتم هلا تم الت نیراب وط نیکلیا اضتقا

 رایدلباتدوع مناقو لاس بوذیا عضو هنرب ول رپ «درایک یس دا
 عاونا هرارق خزود رافکو ارغ یآ چ وا مام هددیعب زاد لوآ
 هلکعد رهش ندنت افاضم ندع هلق هدنوکی ترک بودیا اذا

 یکاح رهش لوا بولوب لوصو هنس هلکسا رش فو عم
 ید راد لواو یدلق دابعناو تعاطا بولک هلیاتعاطا مدق

 هنس هلکتسا نادع هعلق ن دناو یدلواندنناناضم هسو رحتالاع
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 مهم نوکن وا ه دلبنس هلکسا روط یدلوا نمد ودر دن و

 ید هدنا توراو هنس هلکسا هدح هد هتفهرب ه رکصن دق دلوا

 دوم ن دنس هلباقم كنبرهش دب ز ندنا بولوا عم هتفهر
 د دنا بوراو هب هرب رج فو رعم هلکید ها رکبو دنا
 ندصع«دنرخ او | لرفطظ)ارفص بو دا تماق انوسکجاقرب
 هدنرزوا یاس كس هرابکبرب هک دعرایدل وب لوصو هنس هلکسا
 هی را هلقو روصتم جو رع یک ام جورب هنب رلوراپ بولوا عقاو
 نالوا یکاح یدیا لکد سم حولو یک وربل | ةبقطنم
 بوروتکلا هلباریبد: نسح نیکی برع مان .دواد .نییماع
 ی دلوا سیم مة لاق و برج الب هلبا لاف حرف اش داپ علاط
 ندا رزچا یغابصس بودنا دایقناو تعاطا ید یت اف اضم هلو

 بناج هلرب قفاوم راکزور ندنا یدنلوا هیج و هکب مارهب
 ا کی کل تار ری ولو تین بج
 نالوا فورعم هلکعد تاکو هل هکو کن دنعالق كلاض لاقت و وب

 اش كلوا عير هاف هدننوا هضم ع الق

 نا وارک ذ بورافچ بوط و بوکو د رک هی قو بولاص
 حف هليا تلوهس یلاعت هلا لضفب « دقدشوا موجع هرا هلق

 نظم بوروک ندجلق یزفاکر دق كی و:ب ول وارسو
 هنب رب هاش رداهب هداننآ لوا ی دل وا تعنع هود ر دنب روصتم

 هللا هربخذ بولب ر دنوکم داو بوتکم هدو كلم نالوا هاش داب
 مادقا نوح ا تاق الم هم السا رکسع یخ د یسو ڊ تکو دادما

 هنس هرصاح عالقیرلکدتاانب راک هد ویدردنب و یدنلوامارباو

 هکر اشیا دا ينب هنبتم ةعلقرب هسپا نعالم بوئوا ترشابم
 مظع خد یفرط هرو دو دحج هليا طيح ېا رد ېس هثلث بناج
 هیج طربخم هبا ړ هق مکس نتو ورور وس



 م( ت

 ها یتنادعا یودز دشب زولوا لخاذ ةتکللاراد اشار داھب
 هدندیهادادفاو تناعا ند دهاشدا ولدا هحترکا ر ول و

 كا صولا اتك ن الوب رفط هودزدش نیت او رولوا

 دود حالو رفط ادعا مکیلو هلتس هاه طور ذی نیریبذت

 دانون دن تولکیتد یساغود یظعرب راکه دان 9

 لس هن اهب تفایض نادوش کرلنوب هاش رداتهب قاغا رنک

 نیودنک ید هرشکر دا نوید كجا لق و در

 تو دبا توعد یمه ههلق یرلکدعا اسب هسخوت ی هن راک
 هلتسارز و هاش ردا تهب رانش ا ننکرادت كع لق یا ید لتا
 عاتضوا یک وتو هن داف دیش و هزلبک بوت دت

 لالج زدنا تدوع لاا ق لک هلند العربخ ن دنرازاوظاو
 ناد قر فاکم قم هاش رادانسهب د رات موش رک یاشت هداز
 "مزیت هاشرداتهب هدنیح لوا ها و ریذ یادتبا لش

 ننکعتع هیاشاب نایلسر زو هدرصم لاوخاوب زولوت هار هیادهش
 نیسهش نرخ نالوا هدنتشرح اما وا فو رع» ثراو قكل وا

 قوع ید هدنان و ی دشا لات را هنداعس یاس بوروتک

 ی دیلکز ویحوا یراغ درا زاکااتو هفتم اش لشزا اه

 وَلکولم هلی دوقنو مس وراز هکیس یناط یدنشولنوشزوف
 ملت هاغه دمت بلوا ڻزؤو دع داور اه ناوبد

 تو دارو دقم قرص هلا راتشم رب ز زو نسب شعد ی دشلوا

 زاتشحاو كرا دن بّرع یرادتقم كی را قدماشو رصما

 هر تلامس و: ثیاعز زاره قدیزغو نادتموق زرصمو" تو
 نا یک را نانتنکس لیکم و لماک بودی نیمکت وا

 دنوی نوا كارلا مر ن اسا نامت ناو نسخ هنس

 تو دىلناز نم اج رم برات هدر
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 یم دخوب 3 ز نتا وزن سیو رب سلاج ه دندنسم

 هدنامز لوا تورا تبان فم نوا كعر دشزرا ھما
 نادوق ا ناو رک ةت رس نادّ هاشداب ولتڌاعش

 ب زو یداشهلوالاضرا ها نونام یاتغوداشابن .دلارمخ

 لآ یکو ةغرڈاف هعطق یفرگ ی اهم او د چلا رام

 تیالو هدا اوب قافنآ یدشوا لییکس یک رک بواب رد ر
 ۳1 ندزدات َنالوا دنلح اوس طرح یاب رد هکیهاشدأب تار <

 ییهاشترایذنه سا 2 ید هاشداب دج نع اب Û كلام هز دت

 ۰ رخ نیلا ل الخ رک اشک نوابه لشوابان ناطلس

 توقو تر دق هدانزآ هک تا س ولج هدّنه تتطلش ر دیسانان

 یا داوس خان هک او یراه دنن ند هلج بو دیا ناصاح

 يبا ضالطسا ندا ليبلغ ۵ هد نالوا دته تالارادو

 هک ز روا هاشرذاهب نالوا یهاش دا تارک تیالوهدنیحلوا

 مرح اح ا را ید ةانشردانهب :یدلوا لۇ ید

 بو دا لات را نفر , نیشرحت هلآ یرب زو نيسه رخو
 اا هلن ایده میظع یاد هئس Aj هاش داب واتداعس

 93 : ولتداعس یخ یدلنااځر تناعاو داذمآ توردنوک

 لیفت بولکیشچلما دن زا ۹۵۳ هس نکا هد هتردآ

 ید ندتساناده هلج یدل و | فرم هل مصم اعر رس
 یدیا رورکش عاا هجن را تعا زاید یاب کی دیازک تک

 لضاف ن زاژا «دتح زاقو سم رولا نوتا لی روب راو رک رخ

 سید :یژاراع دهعلا و بو دیا لقت ن داس رانا ید

 ۲ | هک باقم هاک هلآ هاشدان نوبامه ه اشردآقت ۳۹ و

 هند قید نالوا راذلوضح دب رکا نانردات کی ءدزوا

 نوت یی زو رز ہک نا ره مر نانو



 س |4 تست

 (اشاب نایلسر, زو تع ئو ندعو نی تالو جخف)
 (نویام ېاغوداب نم د و ويد ر دنبو ږنه بناج)

 هعاضنا لیلقرفح وب ۹46 هبنس مارل مرح طساوا ق

 هلکمروک هر ز وا لامجا هدرا را صعب یعزعو تاحوتقوپ

 مد سروش و دهد ی
 شمزاب نیس هلیلج تاوزع نیکد هنس هنس تلا قرق كهاش داب

 ماطر هشسا هدنلحم ی دنوا م ولعم یو دیا مکین وم اما

 هدم و ع اصوصح اع لهار اما شمزوب هلکمروس بک ص

 رووا لالدتسا هل وب نخل ارب ز شما مدآ رهام

 شب رو تلنسو هیصخ یب هچرکا اشاپ ناموس ہک وب ییصفت
 دکعد یحاص هیصخ راح یسا ثارحو تمرب اما شبا م دآ

 كي ولر خخ یاولرکرز قح شعاولتود شیدنا كين رب قیال
 تماقو دق شلاق ندداع موق اب وکی س هلجو شعا كلام هلوق

 نامزره شعا راتکب اناوت و رداهب شد وا بابا یحاص

 رونکوا هلافتاو تیامرو روم هلی رال وف يخد یسو دنک
 هدق دراو ءرصملوتقم یابشاب میهاریا یظعاریزو شم رروب

 لی نوا لماکر دیا هیجوت یربصم نکبآ یسکی رلکب ماش
 هی ربیدن یف ندعو نعاکادو بولوا یسیکی رلکب یصم

 هنس بو دنا ءداپ ید دونم اشار و تک
 قح هوا اش هد شی وس هلبا یکم راب شعلا دتګ رات ۷

 يمکو یک هعطق ناسکسرابا لاس را نت ام#مو هتساراک كرایک
 ابن هډنر دنب شی وس هتقرفو هنو وامو هج راب یک رو هغرداو

 هیایشاب ورخ یلدرصم «دنرفس دادغب ه.دعب ر دا راضحاو

 را كل هوبا ر فس هلیس هپ رځرصم یمو دنک بولبرپ و

 ترازو مدد مس فن اب برف ييفس دارد ون
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 كيب یرلاح ندیکل وا ر د تش ربآ بی لا كب یرجمه خب رات
 نکیغوب تنیصعرب دشا ندکما لق نیرارب یر رد رت دب
 ضاصق و زرلروسور رول وا لوتقع و رار دبا لتف بس الب
 بو رک وخ ران وق هسراو هن رل هعلق یرلکبو زل وا
 هل وز راوف بور وس هلا قلماتد هس زانا كا تعوکحرب

 یهاشداب عوف یکی درک هرا فک یدنا هروب زخ علف
 هن هفوص یاش اپ و رخ یسکب رلکب یا مو ر یکینیدلوا
 رلبدتا نام رف قمراو هترزوا « دراهب لوا بور دنوک
 یاغود ی اشاب نیدلارخ یزاغ یکیکیدشریا ارد سومو
 بویمردحآ ر وک الصا یلاعت هللا لضم ریدر دنوک هلن ا نوبام#

 راد تا جن

 دي زاب ناطلس هدارهش ناتخ ر وحرب روس) (
 ببتر یادیع تآ نالوآ عدق هاکروس ۹4+ هتس ۲۵ بجر

 یرلیکب رلکب نام رق و لوطانا نامه یخد بولق نییزو
 لوا ی دن وا توع د هتداعس هن اسا نوحاروس تم دخ

 دو اشا نایلسیناترب زو و اشاب نطلمظعا رب زو « دخ را
 نامرقو اشاب نایلس رک د یس کب رلکب یلوط انآواشاب متسزو اشا
 نآودلغا اموعو ناکراو ناتعا راسو اشا داهرف یشکب راکت

 یکه درام سر هدا رهش راس وراتفایض ق وج قوخ نوعا
 ب ول وا اشا ت رلتعتص عا وتا و رکهض* هر زو | بولس وا
 رانا نالوا « دنوکق رق یدشربا همام ا دن وک وا ن وا

 یدشرا ههاحا یو دنا تاقوایط هلو زو رلکلتش و
 سان اما رار دا لج کلک نود کناشاب طل هج رکا
 ۾ دک ڪک و دنا ی اع هللا دع نم هب « دا رهش نالوا قاع
 ۳۹ ۱ ردقو انشا



 ا

 لاطایف ae نوه دب روپ هتش ر رز وا بو دیا
 داکع | هظح الم تعنعنیع نيغ وب لوصو هنب را هعلق .هلتعالس

 ۳ ود رد ت وک هيلا راشم ل ردیا تدوع

 مرغ رادقمر هلکب دارم یز اف یکب سلک و تولوق

 دن رب یلاعت هللا لضف ررکج هب وصول یتیعالم بو ردنوک

 دلا یوف ر رع هلا ریشم ساد تلص اح ی دوج و كنیع الم
 پودا یشاب رز یب یشابولنآ روک ذء رارولوا قفوم هتفاقآزوب

 ن در هعوطعم سور بو دنا رجلز هتسد یربل درک ھنر ید

 بوزپد هرلنسر نیزپد یزید نرافون)و نادا نوجمآ تم الع

 پوشود رهظم هب یهاشداپ ء ء امد و رابدلبآ لاسرزا هتاود رد

 رابدنلوا مارک او راررعا هلا هرخ اف تاعیلخ

 -.(كسره ءاول رد مون هبملق صالتما)
 نادا اک ره یایتود ۹7 .هشپآ نخ الا عبر ۹ ف

 راکب و كج هلبا يزاټ یاشاب نیدلارخ رارق خ زود رافک نالوا
 روک ذم دک توک هلا راستا و تیره م هدگد لیا

 E هنب ر زوا هلغلو |مقاو دار رد بل یس هعلقوون

 بوشر | هر یرکبع یاس كب لاب یکی عام اس كسره راردیا
 دیلقو هدکعا مفد هبت نالوانیدناکما بج هجرکا

 هلغل وب 2. ردا مانمهاو تقد م دنصرلخت
 نو OE نامی و نک قعوق رکبع ها
 ی دعت هب اتاعر نالوا هد رب ویچو فارطاو لاتا ءوس

 تولوا تّلع هتنرلعل وا لاش وک ی لاعت هلن ادنعنم یززواجو
 لس ناو هلو یک زاد او وا
 كنك اچ راد ل وا لات ادخ تح رلیدلبا ل وتفم مهرپماب

 هک الا راو یگان راشاب ن دقح بناج هسخ یب ین
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 تاحوتف نالوا عفاو هدنادسغب تبالو راقو نیودزک هاش داب

 یس چا یارعوب ك: زاغ یایشاب نادوبق هادو یس هلیجب

 .یدلواز و رس ثعاهمالسا لها هج

 و )مب تیالو رد هر هعلق تراسخو تراغو ج (

 كيورسيخ یزاغ یکرکی كهالسا تازغ نال وا یکی یاس هنسوپ
 هنر زوا هزروب نم هعلق عقاوت هدا رد بل عیال هنب راسفک,ليدن و
 نزلب وط هلکیا رارف نیعالم نالوا هدنحا هدق دل وا یبوتسم

 هبا نیسهضلقو رهشو بو دیا طض نیرلمرخاف همتا هصنو
 نالاتو نال آ نیس جو نانسکی هک اخ كن اوخو فارطابو روا
 مظعا نالوا «دتس لوا تلو ذخم كردن هدنیح لو رانا
 " هاو تلسا یلاربج هییلفماب هبداز ند وشم رفکن اوصح

 هجن ندنساغودو ندنراهسوحعالقراسو ندنز هعلقیرنغو

 هلیس وز رآ كمروتک هل |ییسهءلق سالک بودیامچ نیعالم كب
 دص رم ب وب وق راوص وب هدزب عناقرب هک ید تواک ەد: لۆا

 ند راپ فکر با م ب قم كاب فارع یزاغ یب شالکن کا تصرف
 بویلن | باط تااعا!ندکبوّرسشخ لا راشم هلفلو ارت

 یارو دنکن افکهلکم و دشیاررکسع قوت ځد: هلا ناحل

 هبعطینک یا ها لضف توبارغوا هتسوضوب السا لها
 هنمان یستشاب ولب نا كنسهعلق هز دا ز تح بواوا عغاو ارش

 رس نیدع اغ لام هلیلاکرلبز اغ بوئوا رعسا نولم نالبوا
 هی اور هني اج هعش دارغ هلا راسشم رم ه رکص ن.دنو رندل وا

 بو دیا عج نیعالم كب نوا شب ودر دتصرفرافک بولووا

 بو دنا هسصا نیس دعاق ندان بوعیح هلیا رلب وط ند هرداز

 كي ورسیخ نکیا داتسنلو ۱ هج وت هلي دعا قلوب رعط
 عجج هنن : انب رکسعدج یس هللا لعو تفجارم ند هعت دار .



 وب ا سم

 لوارق نادفرط ییا هاج ؟لوا فو دات تکا اا هه

 هدلیلنا ضن افکت کج ونک سام یر هعردقو یرلقاق

 هلباافتخا هدنش م در ءارو بوران وق زو | دصو تیص الب

 یراشاق لوارق لر دیک ف ول تای باس کا رارف

 با نانو رغظ تا اشا: نا دولق یک ییدشا مالعا یربخ

 ی دمزولب رخو وئ | ن دسنیعالم ایا رلتدتنا تنیقعل دنخ رک آ

 لب دید هر اکرمد حلا لع "یادنا هعجج زو وک ینترپا

 نیتغیدنلوا هده اشم نل هح اب١ كنتع# هیئول اتفک تور اق

 ید نادنا لیدلوا هجوم هت راز زاوا اطلاق
 ها رل هاچ زاب بوسیلغپ نیرو اید لل آر بخ ندان م واخ
 هلبار اکز ور قغاوم بوتلزپ د نب زبد نا زد یرا هسغرالق
 هشت ږل زز وا ب ويمر جنآ نوک "ید رلنوب ولی دتک ب ول یک
 یز هیراب بول وا نوکس خب راک ور ادختک اراد روی
 جد ,ةارغ ناللعلوا ,یدلوا جاتح دنس همر دج كذب نل دغآر دق

 نالوا دنا یز ود هنردنا :رلبدنولط هر وط يج الج یوتاب زان

 هلنا د اخ ,تولوا نادمد هل: ارز هغردق نوک ند نب نادۇبق-

 نعناع ندسواسقم هرج الات قر هل اق تور دک حلو قرشلنوظ ۱

 یدشا راف ر اتخا:هللس هغردقر نامه هةوا یولغا یتیدلوا

 ناد هک یعماناذیم تر دیا بقع نیز ۲ قسد یا هغر دق ویا

 هپ وط نب را هغزدق یر هچراب یدنک یخ «ئ ذشک ت ولګچ
 ید نیر ایزااغ مزب راب دیا حو زچ نینس هجو ت وتاوطا
 نيج اقرب فاو دنا حو ج هلا ب وط هرز وا دا رعت یر هراز
 یاتعت هلا دمحم رلیدتبا مبا تغا "ی رانالوا ه دقن ا۲ بو تا

 نک ارا شاک هلب ٣ا وغ د ةي بت یخ وب ؛نیع الم ما اتمر ھغو
 ولټ ډا سس ولیدلوا رفظ ءو ارو صد م السا نکسع بولوا مم٣



 سس س
 کیا لوا :یاناوا عب ات هرزوا تا حاس هب ه راع دینی
 شخاواتراسخو تراغ یر هرب aR راف |یسیلاها"هزب زج

 کیا ن دیک ندب هعلق من هندنق ندنعالق ین هزب زچ ذی رکن دلا
 هراوتساراصح مان وغوس وليه هد ویلیواو راقات هجا ےظع

 راب یمرکخب و نی هعلق تودنا زارف و دق دتشوا موب

 نادنا رشت ا تر اغوا نیس هب رق“ نالوا. دنس هرب رج

 هدفارطا لوا هلاک باراق ید را بو او هب هعلق مان ونوق زن

 هی القلم هعلق مان دینساهدمب رانی |تراخ ی هبرق زویخوا
 يااا نان بارة او نی هعقن ره نوضح مان ولیاساو
 علج ی هعلق جاوا ید لا بولک هب هزر جت مان درک هاتعب
 ودیا تر اغ هری لوا وک شبا ملک | رارف  زاغاط
 سوفذز هیکصندنا ها شعا راکش بوروتک هلا یراندا رارف

 لرافک هدنر کاک هس هوم یوکتن اتسا هاادعبر لن ولک هنن ایل

 نیاد.هعارف ندکیدنو نداب اب قذر ولآ نیر وساغو ده دبایو
 راز بیا قیق نی رلکدیا ةدایز ند زاهک هزاب زویچوا ندا رت ایل
 مان هو ریپ توادپا ری ذلد رتب دتر اضاب-نیدل اربخ یزاع نادونق
 هجو: نادانعود بوډا عضو نا وطژو شعب ه دنن نق هعلق
 هلنایلاقح | یلکود یدزا راکه کوا بو دا اعنا راک لیکی لو

 یراک یک وب نطعب ید لرافک کیا رها هرایق اش اچ

 ق دته ز ارب بواکزاو ندرببدتلول,هبغلوا هک نکلوبّولک .

 نتو غاښ یک هم اعم اج ذر فا نسقه لیم نوا
 چور لا السوتو یل ایغت هللالع الکوتم ید اش اب نادوبف
 وکو دب نیس هن انمط یوچا جت م السلا هلع ها لوئسر
 ھج تیوعارب یر و هدوب لیفت یاد هب اب ههیورجب وش زا ہرا

 لج هکر م اضا نکو تولوا فقوتج هفلوا ا زایک



 تا ۳ اس
 هلو یدبشوا هن اور هثکاا راد هلرب مارتبحاو رقوت یتش اکو
 هدنوبام* یودرا بواک ی سلب مدقم د كناض نالوا لا رق
 یدالوا لاسرا هنارق بولر و نو اه همان ید اکا لوا

 هلا امخا كم هاج نیدون ینه دو و:ندنا راف قنادقب و
 را نواه همان نوخسلروتک لا هلارق شون اب للارق ندوب

 یییزکس یهرکب الرخالا عسیر هام هدعب یدنلردنوک شوا
 هدننرق یشباسدا بو لوا تعجا رع فرش ندوات یدیآیوک
 ندنوبامه یاغود « دلحوا بوناک هنوبابه سج نالوا عقاو

 رایخا دعا شعا بقرف راقالوا نالک ندیهاشداب تالامرناسو

 یجرکی كلالوالایداچج اف نادنا اپ همش انشا زنیم
 لوزا فرش لا هسورح هفالطا راد نوک ییز وسفط

 ى دلار ويب قاژرا

 ی او زن لا لاجنا)
 نواه رفس هجوتم نورقمرفط هاشداب ولتداعس هکنام وا

 لک هباشاب ندلاربخ جاز اغ نادوق | ین بتلوا رزقف قلوا
 لب حج وا الوا تو روکح راد نورامه * یا ود بترو

 نکن و كب لع یکی غسل هجوق ندا رماو یر زادنا دقت

 كب لع کبد یکب یغاسبسا دیصو اب م رخ یک عاج
 یاخود هلب رکسع یزافا + هلجج كب نطصم یکب هی العو
 . ناستو نیبراو سج هنس بولوارومآعهنواسه

 ن د هیایطدطسق لح نوڪ نع زوفط ك فظالا رفص
 رانذلوا ۱ نح بوص هچوتم هلبا دانن ام ب هنیفس هر از ویچ وا
 نالوا هدر هرب رج ماتوقرتسو هردناو لیدشتسا نادنرپازح كيدنو

 تعاتنطا یس هرت ر لی دنشسا بو راو هنابشآ ۶ 2 “معالق

 هریک لقا کس زوطعوا (لیبح واس نھن بودنافاتیقناو



 هه ۴٩ ۲۰ دس

 رلریلص ا خسرو اوا نر مس عاوثا بودا قرخ
 جادو الدنا عضه نیرزو راغيتو زاشاش خص رو زایلحو
 دنح یدلک هزوهمطهک هنفاو تالدض قاضاؤ هعتعا عاونا

 طض نوا ه راع هنن رخ ین هلج ید نوزفا ندباسحو

 یرکب و یراراب و نادغب تالو ندا تعاطا ی دسالوا
 اظ بولوا عقح هن وبا بهباکر مهراب تکلم نایعا راسو
 عطا هسرووا نامرف هره ندتتطاس تناح بودآ تدونع

 تون ES ركشا نالعاور اهظا ن راک دا د امو

 هنتح ولغوا هدولو نامتسا هدنیطوا تودنا ناما هن رلابیلجو
 وا تنانع یاعدتسا هدننان قهلوا بصل هدو و هراندنک

 كب هعلق نام رکقآویلکو ٍبونواتباتع هلکعا مارا هحبارخ
 تمالو طسو هلفماعلوا لل اخ ندعارت راک | هدنضوصخ قدودح

 كنب رهن تور نالوآرک د بوتلو ازا رفایحارا رادقمرت ندنادقن

 هنب وقص لر وت هدنس هباقت رهش مان جاف نادنفرط نامرکشآ

 كن ةموق راد و دو تواوا نیبعت دو دح نيم دصزاو

 اواو هل یطرش قعلوا ات نیعم ر اضح کیا «دنشن اخ یکلا
 هلن کنار کو بوی وا تعلاخ هشروتلوا نام نره دارا للغ

 زو اكلک هتداعس ناسا هاتف قدنک هدونو هلتخا رخ تکلم

 تولت رو هف رش تارب ةداو فولوا دق دوهعو طو رش
 غاخوقوکسا نوتلاو كرو لزق هززوا نااغح ههدق تیداعو

 نالوا نادفب كاللاراذ بو راو ید توتلوآ نابلا هلناو تن
 هرزوا عقدا لنا قاس و ؛عو هراقنو لتطاهدنرهش واحس

 لخاد هک ناینافعتالاسم هدنرک لا ادا تنالو توئلکی

 نا ولرو فارتظنا نذا هزات ات رکنع ن دل جوب و یدلوا
 مارکاو نانا هلن رغ اخ تاغا نوای لف اتش اؤ نایفا هل



ER r 

 دنمهرهد هلبا یهاشداب تاناثع عاون ایتساک راپ تیا رانو ز اشیا

  2رل ډلوا یو عرج با راتفایض هب اهاشداب اپ ولوا,

 پاچا کا ملک هیات
  (۰ستایش هرفک هب رچ > مازاو دیدچهدویاو

 تك ده 9 نالوا دما یب دور نا انا

 لر یوم تاپ رب واتر بو

 Kef یدیا شعبا قرف یک غیا هبافج م دعوا بودیاقیضم
 هن ارادربت نی . رکبعقالنا نالوا هلب ااو و ۵ اشداپ ولت دهی

 هنیروبع كي السا رکبعو عساو ,هابیرب هوا بو لا یا

 نوملم نام قوا هبوب لاوحا :رابدوق لاحرولوا عنام
 ید يرکیع بوت دپا ایا یز رک هاا نانه ندنزکسع
 یرب.ره بودک و يسا ناو هراجب دنا یی اسنعو لعا

 یریهش یرتکدید یزازابب اب هدنیخوا سلب دلی از تجخا ین اب

 موق رم نیعلو ی.دلوآ نی اسکی هل ۱2 اخ بوئوا رانا قارحا

 هقرفرب ندر ات اترکیسع هلی راب ناخ هردم نوجا O بقع
 نالوا یکباا راد یك هروب نم تیالو ندناو ینپسلوا نيک

 یتسلا ها هلچ یدلوا عقاو نوا لوزن هرهش مان وام

 ادا ندنآ_يديا رال وا تخم ندنفوخ مالسارکیبع
 نیک دهنوک رد بودا ناجا ناباهنموق نادخټ هلچ مانع
 یرلن بیهرو یساراصن ناسیعاو یر هدازکیو یرلکب هلی
 نااییصعو. یدنلوا نار د تک فهانلا کرد یریج اپ اپ و

 هدش ارس نالوا هدررود نچ هش كنم دورو خپ ن دپا رارفو

 هلو ا طرح یه وام اچ ینکیدبانوفدوی راکدا هی اه ی

 ی ناو ناتوان نانا ناف نی رک( اد وبچارم



 و ما ما

 تاتو ی هاشم ولتداعس" توانا ی را او

 ءارزوؤ قاد ناکداز ھش ةه راکوا ناتسخرو نانات یک با 1

 لاری معو نانا هدنزب تم ناکراو نایعا هلجو ناش قص

 لب رکا یراق ات نان ۱ ءارعآو ناونع فا آ نالوا
 بوق هات بیت رت هرزوآ نابت اع رقم تخاف لکو بترخ

 یر هر یر و ظا زاسرب یه و ج راک اوا
 روق نادت رپ وک هنوط امدقم ینزابالآ ران رخ بهم ته لر و
 لا دغالاز غ نالوایراغا:راقتول طو یاس یر کب ا وا

 شارو ناک روا قوا ناور هدنیفع هدد بز اغادجا

 ۳۹ ناد ناخ نکروتلوا دوره 2 هلن هیات نیا وب یدآ

 چتو ادع تولت زس كنف تن ول چ وا هتک ماکس یک روق

 هنکذشود هئدیدو هژولوزت هلاع تولت ریدناش و رلت وط تب وتا

 هک قفل اتلط- “را اب اتص وخ ها : رکن ناک تک ره

 هرزوا فوغ رم ز روت شک وکو ندغاؤق نا لآ

 بزلوا للوتسف ثرخنرب ترنج ید غو ی رکدتا «دهاشخ
 ییزانالا و هداربک م هو شا زاندلوآ شش وهدمو لفعل

 ۰ دنه اکر دش ر انداز او از رام هد < بن اح بولوا رها

 بولوا وچ هو ڪه و ادم ترشح مو دف بو روط

 هرکضأنا ب تولسیامالسا» کد لک هتس اقم 4 اش داب ولتذاتخش

 ترسم باطخ ههاک هغاتوق ناتو باکره ف دولاوآ توغد

 تو السا نوا ادو هرکص دنا تواوا دعدم هاف

 خیل ناوبد ةد غ تقو نوک لوا ییدنلوآ هب اور دعا وق

 اتا یارک ق ای ضهب اهلنا یسکب رلکب نبا مور بولوا
 بورت دنا اتم با نات نت زا زارو ن راک ر ان ان یو بو راو
 لیراناذهو شکن بول غ فرتفح هلی هاشداب شویسدفرتش

SELاد را ی  



 ا

 فا هنس انب یرپ وک ه دل وا اشاب طا رییدت بحاص

 بشو زور نوین ا بورردشریا هم امت اه دلباق ن

 ږابدتا ترشاس هروعو ر و رم

 (هزورپ *سصاح رد كن رف رافک ضعب مازهنا) |

 ندسکب ماش نیسح یکب یاس” یبا یر اق هدر وب نم لح
 چوا ناسکس ند یب نالوا یلازج تنیعل كيدنو بولکراقالوا
 هزورپ هدندودحهروب نم ءاول بولکهلب اراک رز و هدرخ هعطق
 تامفدلا هلا ران اب در ر دقوب بو دبا ی دنوشوا هيتس هعلق

 ید بودا جار >| رل وط یینساتتفودب ترق اغ بودا مو

 هدکد لبا تر سش بیم E بوروق راس نم ندر یار

 ید بودیا عج نیزکسع كفارطا لوا ك نیسح هلا راشم
 يع الغ نالوا« درا دی زم بو دیا موج هشرادزوا
 ناتآ, زاردا را رف بوریک هنب راک یر و یبضا اب بودی م زره
 تام دقم هلکللا مالعا یلاحعقاو بوردنوک نیراقاربپو نیراشاب
 ولت داعس تادابو هال ا کیی هج بوئاوا دع ت احوتف

 یدلوا مقاو ین امداشو ترسم ٹعات همانا تیرصن ماشواپ
 (یعازاشروم رک اسع اب رانا ناخ ندیم 1)
 )نوای ا

 ناخ یارکیجاص باق راما باینح مدقاندنوب هته هنس قف.

 رفسوب بوتل و | ل اسر | عاسط4 امج نوپ ام مک هال اج
R1لزم ىدا شعلوا شرابس یراماوب  

 رهذیسنرا ںایدرور لوز هت نق نورا یودرا پوک هد رولز
 نیرابالایرلکب ن رش و یرا زربم و ,یرهدازت اخوك ی رون
 فرشم هبا یهاشداپ سوینیبد فرش بولک دعب .بویلخپ
 ران ۲ تهن رارجرکشا حابصلایلع ,یدیناوا نامیف قلوا

 با



> 

 بولواعقاو نون اه ت یتوکی ی ر کم ی رک كروب نع هام
 نالوا یکب ناذغب هدقدلرو لوزن هلرمم مان یرب اح ناطلس
 نالوا یناججرت هللا ندی رب همان یسشان جوق كل هدو و هز

 ی ارهبحاص تعزغ نانع بولک هلبسابا ده ضب نیمل
 وفع یه اک هلک با قیقح نیکی دنا هتش رزوا یدک

 دهعن ني کج هادا ل تما هن واه نامرف مولادمب و یناوا

 هلوبق رح ی رلاوماد رلیدتنا اجر تیاتع بودیا نایب نیکی ا
 راد لوا ىلج نانس شیما هفک تن راعدآ بولوا لوص وم

 هلفلوا مدا هدد زوماو ترسصب بایرآ فقاو هناوحا

 هال «اکرذ بواک بودیا تعاطا مولا دعب و بولشوق
 هسردنا دهعن هفلوا دافتمو مطم دعب نم توروسز و هننارت
 یدلردنوکقناشباوخ ود رونو اا ضم ایل واک هلا یضمام یضم
 ویا نوکسو مارا هدلزسرپ نوک ی یانوکسم 2 ر هاشدان س

 لو زب هنس هلکسا یشاسیا نوک یکنا یعرکب كلوالا عار هام

 شردشزباهمامنآ ی ورپ وکی کب عاج ہت سلس رابدرویب نواه
 نیکد هبیدعس هکنمربدنکرب بودیا دانی یوق هبترمربو
 یدیغو یتسانش اعطق رنجو هليا ر وج ن ابئلوا د این
 عج غینافرم آق فسر نک ساع نالا عت « دربه را رفظ رفس وب

 هډل زم لوا بونلواروبعندب رپ وک هدنوک یکیارب _یدیالکد شلوا
 : هدف ره نیعل یدل وب لوصو تواک ید یلج نانس موقزم

 عاطءاهج نامرف بولوا قالم هدنرهش مان یزازاب شان
 نوت رک اسع هنکلب عانتما ندتعاتتطا هدکدلنا مالغا هسنا هب

 هدنربدن تعا عازخا داو هلبح هعن هكا هلباقم هلا عاقجا

 ندنا یدلبا اهنا بولک نیکیدمرپ و فاش باوجرب و كغیدلوا
 ریازو تسضح یدلروی لوزن هش رق زیکر هن ها" تورب

 و و OO دز



 یا

 :e .صولخ ر اهظا هی یهانش داب ناش نکا ا

 ندا هرکص یدنینلوت عوقو تالسارعو بیتاکم ندنفرظ

 ۳" تک زخ وزوال ولس نشح هللا یرییکب رلب داد
 ی دم رسبم نالوا همان یزیزو و یلغوا م ی

 رات آیی رعو نی نطو یو ذب تودنا لاسرا اعم رکشیب

 یراهدتفورلنامن محو راولو تیفیذوفدصو راشاقنوک انوکو

 خاونا یدنه فابرزو رکو ی ادتهو را راتسد هاف« رم مؤ
 تبان لج فیش هندشورکم تاس رخ هلی راتنابط رہو اقرا لفت

 هب هلج وؤ زار زر هه اف نوک ندرزورفزا لتمورتتعو رو و

 4 4 انمهاش ا اکرآ تو دنا قاطاو مض ران

 هدن وام ن كن /ىزکب كر و نم هام نایدتا ادها

 ف رواه تماکر لاتو بوو ا تفایض ههجساضتقم تنطاسسوماز

 لیناونع تابا یموکح «سصب دنپ بولوا فرمشم هللا یهاش هاب
 ناورععد احس ناعسو نویاه تار بوئلوا تاع هراودنک

 قدا: شی با هلا وان 2 ر اا او ا څاؤناو

 : د عت یدلر وس اا ترا یر
 ( نادغی هر 9 تن ام نورا تگ رع ناف عباس )

TIE(تكراهدزتسا) هاش )اخ ۰ اشا ن.رضح  

 امشب اوووی لیمو زا تک موهفح كن الك
 ی هتسلا تولوا ر وتستمو نع یک انار هج اج هن یرادام رفط -

 . هش رزوا نادب#ن:هرف ندنوک یلینماشلوا وک ذوق

 نوا قلروق یو وک دلح دان یقناسنا نولوا واکشآ ی

 نواب ز دنوکر اش و اج هش رکب ندوو لویکیو هژتسلس هزفتتسلس

 بوتلوا لاسرا هفت سم اکیا ددشمو راقالوا ید هند بز

 هود ندهتردآ :یدنلوادیکاو هیت هوا شفط رک اسع عاقجا



 بس ۲ 1[ =

 نیشابور دو مف نامدقمو قم هد هروب نم دملق هباقم وریت هئس
 یر رادقمرب ید هرلنا هلعماعل وآ ج دام زاوا نوه قا

 ندا ید هنس هطفاحخ لوتتاتساو یدلروب نامت یرا ك صعب و

 یکی الکی لتا میو یدنلوا نییعت تایداهرف یکی یاس یلبآ
 لوطاناو .یدشوا جا ك اتو تانرد هدنر اوج هیلفاشاتدم
 اضاپ ورین یراکرزب ردارب كموح رحاشاپ نطصمالال یسکب رلکب
 مؤ پام یو دراو روبع ندن ربعم یلوبیاک هلبا یرکسع یلدا یدپا
 هل قاقت 1. , یبیتوا لارا راش واح لت نوا تاقالم
 هدنیابشن تم نع تلوح بوشوا لیفت تطاس سومان مزاول
 یار رییوپ ا شاپ نط صم ریو هلا ری دق یخ تدازا نکیآ
 :يتزا ذوب قيرظاا بص# هلکا لي وتو ییدبت هي اقب نوش
 ۍسیکب رلکب نل وطاب ایلیا مورو هباشباب دمش نکی رلکب ییا مور

 رایدو هباشاپ متسر,یسکب یلکب یکی راد لوطاناو هیزاشاپ ورمسخ
 لک: بلچ:یوب تكناو هاتف تل الگ يا ورا یک

 یدلوبعوقو هلیلجب*هلسلسوب بوئلوا ناسح اهباشأب نیسج یسک:
 یکیا بو دنا هن ازم نع هليا. تزعو تلود هاضا اع هاش داب لید

 قاجاد ج ناطاسو میلاسن اطاس نعي ناسنلا لیل ج هدارهش
 تولوا نامو باک ۰ درا تؤمن نفسوب ۲2ا یلاط

 EA هنر دا طی ينوک/یجما کز تی زمام
 ناتو وطن هرو ازارا

 تک نمرکع ا ناینکی )

 ید .. هرو نح تیالو اج تعاطإو نداهد
 مربی داتعم مجد .نیعاک هاشداپ ترمضح , 4٤٥ هتس
 هک دشاررمما لغوا ساقم نیک اج هبصب ر ابدرم دیک دادید

 .هکسو هبطج ,ب>انص ي دایجا « دکلام لو | ورینیتدم وچ
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 هدرفرپ یاوحاوب سپ ی دیا شلوا رکباج ادن راق رش باق
 دنکرادت رفس الا توی | اهنا هب هتسک ی راف شا دا رمو اشفا
 یرلماع* او دیقتیلک هواه یاغود ادتناو ران دروب ترشابم

 رلندت !لاسرا هیادعا تناحو حارحا نش اک بودنا رودص

 زلیکر اسو را هغردق نانو اانبهدنردن شی وسورب د هنسچاقرب و *

 ندعو نع بن اج هلبا اتشاپ نایلس م د اخ یسیکب راکببصم
 هاش ردا-هب نالوا یهاشداب یکلام تاک ندمالسا ل ولمو
 :هعطق رك نادنولاه یانعود بول وا نا قمرآو هنیداذقا
 هنیراّترضح اشاپ نادونق یلاسرا تاممو مزاولة هلبا هنیفس
 عو را نالوا یم کک زلکی .مورضراو یدنلوا شر اس
 فرش هنن زهش هبن اطلس اهدقم هکن اخ دع ندولر دقلاوذ

 نوبامه باکرو نادرکور ندشابلرق هدقدلروس ی ازرا نواه
 طفح كبن اطوا یدیاشاوا نارقا ز اتم هلبا لببقت یهاشداب

 توسشوا نامف ههلار اشم ىت اسیص و هظد او یسارحو
 ودنکی رایکب رلکب نکب ر دو مو رو . یدنلوا ناور هبن اتوا
 رابدلوا روم اف هكا زودقم:ف سط هدنس هطفاح یا

 یرالغوا ناضمر یکب یغاجس لبا حیاو هتداو ماشو نامرقو
 یب یاس نسو نلیدلوا ر وم ام هنطفح ی رات ودنک
 ظفح ی وط انا تالو بودنا تعاقا هد شن هم كب لو

 ناطاس:تهاوح هد ارهشو یدنلوا نیت هتتسارحو
 یغاهس نانوراص نالوایراقاضسودنک هاش .لاظ ناخ نط صم
 نورعغداعس نوبامه طخ نوح ا یرلم اع او دقت ه دنطه>

 هود یو هک اشناب مساق ندماظع ءار زو یدل روب لاسرا
 یدناشکلوا ناسخا ءاشنام فیک هزاو دنک هلا تیع اتطقا

 کار هلفلوا روما هنهف یس هعلق نیوب انا "ن.دنباوت كالو



 بس نم

 هدنوب قلوا كب اش اب نالسراو قلوا قاجس هغژ وب یدناوا
 رلشم زاب هلب وب هرفک نر راک ماصارس كناجوق یدلواعقاو
 بوراو هلارقو بودیا صالخ ناج هلدرد كيب ن د هب راحوا
 هنا دنز یروب ن لارق نکلو . ی دتسا تعا نایب رذع ضعب
 بولتروق ندسیح هل وط ربو یدتا سح بوروا
 بوردنوک بوتکم هک دیو ی كلک هن هلق مان ههباتسوق

 ون ههاتشداب ولتداعسو- هل و ١ن الس بولک هکدتسا اناما:

 قهر آخ نوه دما یدلوا دهعتم هک !رلتمدخ

 هدن امزواو  یدیا شا رل هدعو راه هسرروتک هلا مکه

 .. یدردنوک هلارقبوسکن شاب هلغلوا كنولغوا نب رز هجباتسوق
 :(نوب ام تعزعو نادغب ناو اته ر قس لاجا)

 لود زا ناطلسهلروفغمو موخر: ۹:0 هنس را رفص ۱۰یقن

 هدک دلنا د نب ز هماق نارك ق آو یبلک هيلع یلاعق ها جنر
 دسعب نم بوئلوا نیعن دودح هعالسا كل ام هلا نادغب تبالو
 ۱ نعد هنس نیرلحارخ نالواهدهعردو كملباز وان نددودح

 یاراکب نادفب هلیسفت و دنک «دهنناث ذثس بور دنوک لزا رامدآ
 نکیشنلوا دهعت هلیطرش كاللا هضم زخ ملست بوروتک
 تاعر ها هز و نع طو رش ه دنرلتش یش ن اعز كد وح ص

 مو برع دشنع سل اجن موح ر لس ن اطاس نکروتلوا
 نادعب ندنرالغوت لاک هتعف رصمو شاتلوف هدنراقدلوا مورو

 ید روففم هاشدا هدع یدنا راثمالوا تقتله نادنح نف رط

 .نارتعس یلام چو دادفب و نتاحوتف یرلفرط نر دوب
 دننونابه ماکحا ناراو كنس هرفک نادقب نکلو تودنا مدقت
 یزلکدم هادمتأرح هن اتیضعو یتبولب هنو تعاطا هیلاک

 نت یا یا شا ی ی

akاب نم تن سس  
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 تیر دياب یرپ وک ھنب هد هف دوو راب دلوا كج م دیک

 ه دلا كب وط كوت نکر روک ئراب وط ندیربروک لاوا

 مالسازکبع هدتیطوا .یدشو د هب وص بولی رق یوی وک

 :نیس هلجو بوک ندب وط زکوب راراکشوا هنن واشاب توبا ی چقعت

 . "نیر هب ع هرکصتادنا ارلندشود هندیق یژاشاب بوقازپ هدلحوا
 هبنسارا را هب رع نب رکسعو بوز د تاق یکیا نیراتزب ضو

 | نوچ یدرا ردیاكنج مهو را ردیک هلهجو لوا بوادبا عضو

 هناا راب دتا ر وب اط نیر رکسع راب دقیچ هیا هک عساوو
 .تنج یلاعرب تودا مادقاو موجه بؤر ذج زوک مالسازکلع
 یزانادوبق زادماب.رافک« هکیدلوا.ش اغوا هار وباو یت اخوپ
 يدشود هک اله ل اخب ه دکتطوا یرنک[ كني رانالوارذاق هکنحو

 بوز دا هی رافرطتیکیا نر رل ةب لع یخ د.ندلازتم,لوا هت
 :لغما لوا نجح اكا جزل وب لوا لاو. دیبا :ن رابتر

 ,هچکلواو ,رابدنوق راند فک قوچورایدر پک ی یزید اچان
 ید [ربخ ندزیلد نانلا یکیدتبارارق, هل رکسع شوبشاب برع اذ

 ی دنلیب ینیدلوا کج « دیک ید نایدنک یرغوط هی هوبلاوو
 ر دقوا بوتوط هپ وط بول | هب هن روا یراذگکح یتستریا
 هنر راب ر افك ىدا نوف ان يسا ق هک زلب دب | رتتما

 ,ن اینسرخ لب دمخ کر اشیا حوت یک كنوب و ,ناشهزاب
 هکیدب اق.ر چغلوا هناق.نابیتسرخ .یدیا یسودع شا كنیوق

 ںیہ یدنابصوا ,ندقمرق یو زوجا كولب رر جد یدک

 رزو رز ورو یددربلببسک,نیغالوق نروپ رف اک کی مچ .

 یلغإد یرکج یلغ الا د دع كد و, نیدرب دزپد ةمیعس رر

 تاکر هلبا اشاب نالسرا لخوا یرف اکی انشوجو دبج یراکیآ

 هنویامه نوید کیا« هنر واشداپ ولتډاعس یجردنوک,هزویامه



 اوز

 تیعچب هدنب رق راوقلو بولک ہلکا مادقا هن راک لوا نوکرب
 السع نکس یخ دار وپ نم نمل هد اتثاوپ زایدسللا كرد و
 هللاا نزربسنع یژادقم ق هز وتوآو بوک هعلق بوط زی اب
 هل رهف دتګ ازوقو ی دنوق هنب رق هتسعلق یب رح مان ولا و
 تكکسواو "یدلبا هجوت هنرز وا تكنتواو یدرتدبا ئي وک

 هدیزک<ی حد كب دم کیا" شغوق هدرب ز دق لیهرب هنن اتسوا
 تویلوشراق یر وب اط ه دلحوا توردنوکن یسولت ۲ زداتهب و
 قابدشارتوا توق یزلیسکتج زار یدنکو ی آ ی د هلرافک
 هواوا یزور تداتهش دهش هت اع خب نادمالسا لها
 . هتسانابز نهج نیرافبخناج بوشوا لق اعضا ندرافک اما
 تیرعشابع هزاسب رس بولوق بی رق هکسوا یتازیا لیدی دشیاط"
 اما زاس تاب دم هیلاز شم" راندلنا تعرغهککود نچ ةعلقو

 توشالوآ 4 ودع تواک ۰ اکنو ءاک نا زاوفلو هلا او

 زار و تصرف هککودا ندعلقو راد دخ زوک امظق

 قاکتحبو ناقالفا هکدنایتسد را دت نشرب كب دال او

 لاو نیاز دن دو زر دن ندا
 نکچ بوط ښو دیا هلاوح هب ودع هلبا تااسساو را دعور اه
 هوش اتضرف ید دعنا ق رشننززاوطو تاو نن رار وکو ا
 نده رف اکرب مج o مدار هرس دنر واط ەك دلو

 هولاو یایلنک یدرا ید كن ةر جت ین دنا ل کشو

 - 6ک ھن اھ د للو لوا اما "ید راز دا دما كلک ن ۔ اظ

 جاا کی وات ورک دنول ناس دزد ر دلسف و

 از وک زفاک یا چا رب ید زی ول | هرخذ زادقمرت ندودرا

 زلدلوب هربخذ ةسبحر الاو راب دلوب رفظ ه دو درا ةن رک
 وقل اب رار وغفل زاد راعاتو رایدلک ونود هتل رولاط
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 هلرب كرادت رکسع بولوا ماتم تب اغب ندنفیدلوا قفوم همکف
 ر دبشلزاب هدالاب ىل اجا كلا ەك درن وک دوو هتک

 ردشعلوا ناس ینیدلوا صالخ درف رب ندرفاک ك یا نواو
 كيادا مو كب ورسسخ هد هنس و و هل وب كب دن نالاو

 - هدناورخ بولوا لالا شوشم تی اغ ند رللاوسحاوب هلب وب
 یرب و قادو یر و هجورب وا یرب هک ةعلق وا ناشلوا حف
 ریعج و ر دیس هل وقم هلق یصتحم رر ھجن رک | ردقالسرد

 قديش وا نع زو نکیآ یلاو هتغا جنس هقرق ةعااضلا لیلق
 تاورخ نکل اب بولوا ربکل د تباغ رادرکد ب ر افک ن دنن کلو
 كيدنو لکد هتکلع لوا قجنا اما ردیتموکج لخاد هک کلم

 ه.دن امراوا صروصخ اب, ندرترقم یشح اه ررنض چ دی
 هلسس یراراوخ برق عالق نالوا ح وتقم هدنددحریس هیون

 نولصاو تاورخ خد هغژوپ و رووا تاع هنب یر سدو حق
 اک ضن زاتکلم لوا هلا كم لوا یدنایددسدپ كتکلم

 سفروک؛ هلا مالسا ركع هاش دا ولت د اعسهعفد وت رول وب ق

 تمواقمم هزع رکسع ردیلاخ ردح رسوب هل فلوا هحوتم هتشازغ

 دودراو راوقلوو كسواو هنلیصح كن هغژوب وید ردقوب ردبا
 رکبعرس یناحوق ن اب روب نم هنب دن هیمالسا عالقراسو
 ندناورخو ندکنرفو ندراو ند هغو ند هج بودیادود رع
 بودیا كرادت هد اسب كيبتلا نوا ولټ ليب نکس هلا رفد م ایم

 رانو یدلبا لاسرا بوشوق هن اب چوق ناوبا ر وب نم جد -
 هلا راشم ی رلک دلبا تیعج هدنب رق هعلق مان هح ور وق
 هکب وربسخ یکی هنسوپ هلغلوا ومس اکر, دخ هداز اشاب یک

 یی راصح مجالا یشادنرف ید نکو هکب رفعج یکب قینروزپاو
 بو ر دنوک رامدآ لج تس هکب داره یکی سیلکو هکی ادجا

 سد ما



 سنس ۳۰ ن

 ةسعفد كمدآ رکس راددلوا دعس یزاغ یجواو د-یهش یشب

 غانص هستن كس ییافتا نا ندن رص توطرب هده دحاو

 . هر وک هکر دندناقاتفلا بار ی دلوا حو رحم یرلقالا
 هلستساس یداهش كنار اغ تزد نالوا دهش دسار

 هدنرخاوا لرخالامسر ها و یدنلوارب ر دلع وب لاوخاوت

 شوی كوالا انجام بواوا نیم تدوم
 تیلمرب و تت وتلک هتهاگد ت اد اخس ه کم هک زادا سو ی

 یار« اک هلا راذسکو تانک اوح لواو هل ر اکشو دص

 تو حلوا رطاخ زیصشت مارا راتفکش وخءامدن هدن اشتعهب

 نادوفو شه ایشان قطار درب ز و اماو ید كوا مارآ
 مان هتنولافک نادنر رخ" كدنو ندنتدوعشفروکاشان ندنارمخ

 ةا ع زاد ٣ترا عاوناو تزاعو یس بوکود را هب هرب رج

 اضف را دلوا نوت ن ندعاشغ لام نو رفا نددح نورد رهط

 صد هشود اتعرو ابز رک د نوش آزوحوا
 م ۳و E هكا زو روا

 (٠ غز وپ علق عف
 درام كب دبع هداز شا ےب اکر د ین ۹2۳ ا
 هاتشداب نام رف هم کت او مالسا تاع نالوا هدر وصتم

 سب-یادنا شالوا تصد رکشارتسو زادرمس هل ر وک تفقه

 لاهتللالضش توراو هش رزوا هر ون رم علق هلا السارکع

 تو وق زادزدو تار قوتس هثعاو یدلوا ققوم هن

 i یدل طب ناک اک

 یش كسوا برق رد ناب ناوبا ڻایجوق تع رھک) 7
 هب هنیخژوب كکب دم لات لا دناشدف ۹21 ھت

 كز هعلت تزد چو ۲هد هنس و كکب:دا مو ندننیدلوپ رفظ
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 تح نم ندنفرطتاود یالکوو تکوشیذ ناهاشدان هچرکآ

 الاو را رووا تیلستو تیاعر اعون هلی ناسخاو ماعنا بوتاوآ

 یر هع رک دعو تانیلاصلا بر باذج ضوعو رجا هقحوهاک
 نشارفس زالوا هل هحسو یرغ رول ءا هلبا تانج ت اجرد نالوا

 ر دشلوا نع روظنم ىس همدصو مز عاونا هلوقف وب كرلب زا

 مکیدتنا ه ده اتشف ق انا سا ندا راصت رب رفح ولا ۶

 اک هادا هر صا ی هعلق تایاو ه دنش ناب لاو مس هئس

 تادنلاب عرف ناو ناسید رادرس اش اب ده یتیروطاسم
 یدبا ناعمه هلا راکشودعن ات ات هلام ناخ یارک ی زاغ

 ها لا مود 4۵ دن ام روا تفت 5 دی موح نخ نیوغرتشا جم اف 3

 نالوا هد ننن بناخ كن هرو نه هبعلقو ی.دنافرصتم
 ما هعف د یکیا هپ هق لوا یدا روم اع هککود نیس هرکه

 بوراپ وق نی رادقمرب ندنزوب كرا ود قنا ما یکلوا : یدنلوا

 د iy قمی دنلوا غار لات یبا ری یال

 :ازغو ی دلوا نابع ل دکر ونس هشیو روو نارپ هیاوه

 راذکن کل یدنوقوارلناذا بوکید نیرلقارب بوقیچ هب هعلق
 را همزید ندنزو ځا هغلوا رادمخ ندموع# نالوا ھهق لوا

 هلوحد هنسورحما یتدبآ شدردشکرب بّوز اه راقدنخو بوز د
 بوراو هب هد ندنعا قدنخ هدنسباذلا رک حبل وا: یدنواناکما

 هکیمفد نر رر لاک نفتو بوط, الي 1 ندنس هلووفو کلک

 شلغارپ كت سمور ۰ دن دراو یادیا راسشمزید راتس
 نکدیو ووا هدنرزوا بلک: رم لوا مدا | کیتا ن اع یدرر وط

 بوطرپ دنس هد وق نکړ ر وط پو دز وک ت طرف ةبنی وزب و
 یدتا حور نراقابا عاص راپا دا رک تد وتو ا( فولت آ

 بودوت ۲ نضوبط ین نیکو دوم كايخولب و نزد تاک



RAS 
 | ویا قیسن زکمع هباهن ېن ندزکسع نالوا دام

Ca ۱نادت اج هرقواعود ندنفرطات رد یدلروک 4 ۳ نک  

 کو و داحاحا نا ریتم

 راتیقآ ےن اجره بولوا ا ۹ هر ول نح هزار حو

 لاعو راسا هیاهن ب بولیرب وزان .هنسارق :هلجو "ی دنناص
 یذیآ نوح یس هعاق هکنامز یرادننفم یا رب ؛یدنلآ ماع
 ای رد هدانناوب یدنلوا ترا.-خو نزاع الا یدلاق یش ەشۆكرب

 هتماا ذب بواوا| ل وسيم تادشو تدور هدانز هاوه تو و اعز

 اا سفووکم ند دنولوا حس یدلاقندم هرفس هو تیلناو

 ,قدلفا ج ور ؛هکیدغاب رکو ناراب نپ نوک یني دنو ا لوز
 اهشاطتم اغا ولتدامش ی ماقام داونتآ هتکلپرداج

 یریسخأت تمالعوب یکی تیدلوا .یرلفب رش روظت» لاوحاوب
 بوزدنوک هب هرب نج ی اشاب سانا مظعا ر دص ود ر دیضتعم

 یرلنوب اه ن امرف وید ردالوا غارف ند هعلق هدام یکیدع

 یار نادرو اب نبا مج ره یدلوارادااصض

 رد لوا راح نلکدکو رهاظیضفراتآ نوسلوا ایه نکن اردقاوب

 نوبابهیاضر رلیدتیا مادقا دفع وا ماعا نوک چاق ید ود

 یدیتفا لاع موج نم ناد دعت ضعب اما ی.دنرویپ یتازرا
 3h هدا ودجاو هعفد رلتنمزاب هل و ول بیس عارف ه هلن نان

 ع و تولوا .یدور تداعهش هب ىزا نرد ندب رص

 نی نهرو هب هعلق,كيب هل وب یلوق دهاحرب قعاوا یهاش داب
 هدنرلورمص اعع الف تلمالسا تا رع کو لاح رانا رها عارف ولد

 یرامایناریس هلوعخوب ه دنرلکنچ ر وب ایطو ه دنرلنی ور ویو
 ردشلوا نه دهام هک, راتاو خا مز نسب ربا ند.ودعو
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 مانیروطهب ردنا یئاصروف فراعتمو زوهشمو قنادوبق كر افك
 هنب رزوا كنپ رلیک مالسا لها ید بوتو هدنن اول ز وف روک

 ترفو زا فک کلو بولوا ملا لاتقو مع كنج بوراو

 راتفرکربسا یی. یم هلجج پویلوا تمواقم لباق هلغلوا مدنزکو
 - هناسرت هنب دعب راسشلوا ر اخزره,قیرخو دنیهش یک
 ندنفرط هلا یوم ںی نو ادنهک . ناتسو نالوا یساد کا

 ندنس اغ ود كيدن و نکردیک هسنم هرب زج زوقروک هش اسر
 مزومأم هتل اسر د نچ نه بولک تسار هب هتخردق هراب ترد

 تبقاع بودیا هلاوخ اب وچەتبۈ ۋاتسون افا و
 زر دیاری تامه حد نیسوکو ریما نیس هلجج بول رغ
 بورت اب هب ارد ق روز هلکعا زاربحا ندقلوا عباش تبقاعو و

 مالغ بوح هز انرب را و دبا لتف هلتراسقح رر زر آنن او

 هتساپو تسد ود ردالوا قلوعوب هد ارد هسبا ندقلوا هل و
 یاب هعسانع یراب ترف ردنا الا هرات زد نو دنک ی کیا

 هن رز وا هسیا وارد هن ت واک تساز " هثس هجرات دننشرب بوایق

 نادرکرس ندناعا ی جاوحانابنحو ناطاغ هداررد یور بوش
 ينب لنس ص :رفرب ندیک ن روح | یلعت نارهه شعب هباسعود نکا ۱

 یمالنتغ هد ردنه ر دیک از ارد بک نوک تشاز

 هاش اب نطار زورادرس قوا وا فقاو ةلاوخا اروا آ هب یک

 لاح تقیقح بودا لاسرا هنولاسهباکر یخد لوا رارووتک
 یکی تیدلوادارتلاعهاشداب مولعم داسفکیاوب ردنا ضرع لاطلاق

 نامرف نوا قمراو هنزز وا یسهعاق زوفروک نوبامه یاغود

 هاعهلاع راهش تاذلاب و .یدلوا رداص یراداییقن الا بجاو

 یهاشداپنامرف هاب و رلیدروب لوزن بواک هسفروک لبا ةم ید
 ماشدا ولئدافس یدنلوا هرمص اع سفر وک هسعلق دهبجوم
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 یدلوا رذاتص یرلنا رج تجر نامرف نوح كما هدر

 هناولوا یدلروب لوزن هنسارعص هنولوا یتوکی یخ ترا ره

 دونع دوبنزا یرضا بن او یهتنع هیبرد یب اجرب كند-ترمم
 هدنفادضو تماقتما هروب ن ةف اظ تقلوا دودحم هلی راغ اظ

 لوتق لزا ترعر هی ةتسک هلباد اتشلسا ةنیرلتع اجالا و اع
 قارا هب رابناوجو فارطا مدق تباث هدتعاشو داسف بو عا

 هلکعا تراشخو تراع السا لعا لصم توعد نیش و

 ص اق یک تیدم رب رکآ دکیدنا یهزاو اه دير

 یرلشحاخ ززم همالسا كلان تو زاو هب رر یزان اعط

 قادوا ن ناجا لواو ید! شلوا ریا قلو ار رة
 :دنفلوا ندنراساج د یسودنک اشا سانا نالوا ےظغا رزرو
 هک رطالا سقت تو دما کن ل هرفشلوا ییهاتیلاع هاش داب ولت داعس
 دنغتلوا لص داوعو عفنو دناوف ها لكك دتکلم لوا

 دم 5 را هک نالک ندان رد یر ند هلج رادلوا یداتو ثعا

 بول و رفظ هرارب هم زاشک هلرتواعم كرنا بولوا یو اتو
 مع ار رو هلا راشم هعفدو یدآرالکد یلاخ ندداسقراب ره

 نارفظلعا نالوا هدرارب ناتتکسو بعص هاوقلوا هرس هطساو

 اکر یلقاصشر و تولوا دم هلناع لوا هلکلنا تعاطا بولک

 نیت رادزدو یضاقو اولربع تولوا حوتقم ر دخ اجس هنب ولد
 TE قلو شوره علل ای تو

 .(نادوبق یاشاب نیدلاربخو اشاب یتطل یازخ لرصفت )
 بوراو هن راد هوب هلرب ماقاتفه هاشداب نامرف امهلاراشم

 هرعاع است هدانا لوا راب دلا نارممخ هراسک اخر ہک
 دع ییا نوا هکعشربآ هنوباهی عود ادنفک یلع نالوا یساده
 هدنساننار وبغ ندتکوا ېس هعلق ز وفاز وک نکردک هللا هغردق
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 جا اتو 3

 لامعا هللالضفب هن راتکلم هبل وپ ۲ اشاب یدلابج نیادویق
 یز ایغلاو متت اوبا رایدلبا لاسرا نوا كرز و لابشوکوب
 ید هدیواش سم نامز هبچمرا هيلع یزاغ ناخ دم ناطلس

 هتکلجلوا هلا نام یاکود شاپ دجا لدک ندارزوریهانبع
 جد نک عاف ضعب تو داراتراسخو تر اغ هم بو راو

 نایشاو ن اکینچ هاش داب: یدا ۽ شلک هیدج قلوا | قفوم

 نوامهیاغود ید هنلارانه نەک الا اش را هيام یارس ندا

 یاضق رمشاشداب ولیدابعتسالاح , ی چا شعا تد وبيع هلبا

 بیورو مدارا نیروپ مچ وت تادناب هرلتعس لوا نوجا ت افرام

 دج ناطاس تخو جات و رسفا زاوازبس تااوج ن اک دازرهش

 هاسمشو ناعم هدربهر رتطرفس و ی رلرمضح .علسناطلبو

 دم هرکصت دک دا « اب ات جو رابدتیا

 نوک جس نودا لوخڊ یار ام رح هناپتسو نیعب راو مد را

 یرکیو بولي هبوکساندناو لوزت تم
 رات الو لوا هدقدلنوق هنب راوج يس معلق ناصبلا نوک ی زوقط
 هلفمالوا تیاهن هنعاونا كنس هلوقم دیص بولوا هاک راکش تیا

 ار ندنوب كلنوک جوا یکیاز,بولب روس یسلابها تكلم
 شنوا نک یھ هکیدلرو ڈر اکش هبترمرب ن دناقلابو هو و لالتو

 ` واسد وااو ن اکدازهشو هاشتقالح تربضح يبيا لکت

 نادنحو ظ ول هج رد رب و نآ دابشو روشمع هبت ضر

 لاح یی نمش دبن یم دوخ راکش ردنارذک ندربعتو دج هک رلیدلوا

 هللاح ناسل ضر بو دبا سناو بلا هللا نانا یرورضلابو

 هليا عط یاضتقم هدرفره بویلبا ناو“ او تج مو تعفش
 هدنادیم تبقاع ءاشدان ولت داع: ییلوا ضراغ:تج مو تقعش
 هنسک جد بودا دازآ یالبا ,نورفانددعو تح هک رلنالوامغج



E a 

 ٠ 0 اف توتاو[ ىت رعت رفت ند بلک هتغا عن هقرق و

 كب دخ قالوصو ول اب موخ رع كب دوم یلغوا دارا
 یبا دو ادع كو یک ئاوا یر کا کب سبک
 یو رم در کک زدات نو یوم ات اڑ
 كن اشاب میهاربا یز افو شوختس موخر هب نکیا شقفلوا

و زق توانا قک رفت كب یم دونر یساب اب
 د

 لی ۱ ودشلرپ و مان ياس هقرق هرزو!قلوا

 SS 0 هم E قد مینا و

 5 ناد تھا و روک

 عقاوهدایرد نام اینو ۹۵۳ هنس هجا یخ ۷ ی
 ردقللارق همش تکی نارقو ع القو رتازخو کر هشرب

 میان ھت یو روهنم هلااجز ترفوو هلام تزنکی سا هاو
 هقوجو رد روگذ م لبا رکمو هلی ییابرا کلام هناتودو ءرلک

 كل «یراتکلم زاکاو رده و یناکهقیطل هعتشا عاون او هفیطقو

 تسکین )دارو داز یرتخ ندنفبذلوا قال ê وا

 قمرا نر وارتا هلغلوا حبات الج تا« در راکو

uدنتشع یرانوادع نا هرفک راس" پوق لمدرب  

 هارو نیعاام مس دلو ید قت صحا رد راد ند
 هتیلوا سود ةن زوک یز وکو لک ت سار ہار قافتآ ٠

 مین من اک فات هنر رب نوک اٹوکد جت بورک هرم راتو كتترپ
 هن زوک قاقیخت و "نوشلّوا بود ترافک نوا یکیدتارظن
 مات و ردیآقلتسود هبا تر ورت هاب رزیو نیسارخب
 نو ةدر ننل"نوسلوآ هسزولوا نگ داهحو هب ره هس ودع
 هاجر م اه لاو دا هاشدار ولتدافس هوا هوا ا فاق

 توهیانز اد شی هو 4و خوان یرالاوخ
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 کک ۷۹۲ "تب

 هدنرلفدلوا ورب ور هلبا نیک رشم نیلس» ه دنر زوا نیلوص علق

 و د م دهر وک نیربلذ فالف ےشچ هکر ولوا شاخ رت درینز
 یدسلواص الخ درفرب نرددیعالم هكا, ردا ش ان اش

 يسد نیس هعاق ساک ن دتنخو قوخ لور دصقاو كعد

 ل رشود هصالخ ی رلشاب بوغاز نيڪال ناو ةا

 هک ږولوا ماتغا هبت ممر ند هرفک نالوا مرهنعو ن د هعلق

 موح رم كب وسسخ یدسینلوا ردانو زآ نیکد هنوکوب هکلب
 هب یز اغ دا رمو قرت هب ودنک,هدکد لبا نضع یخاوبو ازغوب

 یراقدزاب دهن هدنرل رات راک یارغو رووا ناسحا تعاعز

 راد هد هجر نالوا هرکصندن وب

 (نیدانوش راوبا :یلق حف») ْ

 وا ناتشوا رک ذ كيوربسخ یزاف هلا راشم ٩۹4۶ هئس

 تود ا ریعساو وے هلا ربع” ب رو بۈكچ رکسع هنی رووا

 چد یا غانو ناری لوا نیغ لات: نالوا هی
Eهلا هدو و داره یز اغ هب ا  

 نس هعاق س کو بوی ا ضرع هنب وص هانا هاش داب ن دا

 هل | قد رقت نی اوت ٣ ن دنغ بهس هنس ون و ها ۳

 قاوا قاصس هفشب هلمسحاوت هملق کیا ن اوا رک ذو

 ص س هدگد لا اهدا تساحر قلروم هیحوت هب یزاغ دارو

 تك , :یدلروب تنا ءوتۋ هه

 0 (دجوزپوا اعافو ند اق 7 دیاق حف )
 يم كاملا راّبم دن یخد را هعلق ناساوا رک ذ ۹4۶ هتس

 ھاشدا كلام بز واح هیس هيج "یعاسبم كکیدایح

 ارو و ر هعاق ناسلوارکذ ر دشهوا مض

 رد راو يراتعسو قحا ر دق هد كجوښ ررب ردنلوایزولپب
 تا



 س ۷/۹۲ س

 حب دایدلوا لصاو هناوارف مانغ مالسا رکاسع تودیا عت
 تس *(ندشرفظم ی نیاوص هحلق تب رو .رددجطع دن را) تو

 نسوي تبالو زك اچ منو تارغ)

 ساک او و دند حرن هنس وب ۹5۳۰ هثس نانضدر ج ق

 لحم كورن ندبا:نیساوعد كلروالدو یجججب اقشا یس هعلق

 بولوا ررقم یا رزم هناعا لغا هن امزاک | بولوا یکنرد

 توط هترزوا هلغلوا غقاو هدبلح رو ر( ا يعض رب نکلو

 هتسوب نینلوا رستم تب اغ قاول رفظ لهجو یرمغو كلکج
 یی وزا تا كنارما هکموح رج ك و رسخ نالوا لاو هنغاهس

 هثس هحلق سبلک یدپا یخ كينو رتسخرب كىۇب ز رخ واو
E هعلد ان نلوص نالوا یزاوح ترو 9

OI a 

 یازع عالسا لها نا تولوا ر و یدناتارخ موب نایشآو
 كس هحاق لک هک ءهراد ديما ةسرولوا هلاوحت هر فک بول وظ

 عالق ةع بعت الب راوتسا راصح لواو رول وا بس ةف
 یا ذا یهاضداب نون امه>نذا «دکتلبا ض عود هلوا ةیعالشا"
 هناء نکضندک دن | رس ی اکی رای ها رام فوق

 سبک هلا بس لو بودیا حتضو تابا رفظ تاع یفوتسم
 یروبفاهادو :دوا یزارب كرارف خزوگرافک"نالوا هدنس هعلق
 نالوایرللارق غي دوا: ناکمآ هتیفقوتو مارا هلهجو رب دودنم

 ندیم | نیلوصف سیا كك مهماق سدلکو رزادنا خر همان قدم"
 د 1 كينو اع یخدنل اض لاو نلربد لر دلاو یال لها

 ید موج رح كبو س دخ رب ردنوک م اج رف دب ر ابفک هلیناضو
 یرداسهب "هدوب ورب هدنان دار ئز اغ كنیدنکب ولوا هاک ۲

eنمد دان یا شفا دوو تا دریک كوب هک  
۰ 
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 س 1

 هد او رسخ قارا لاق یار یل ام ت دنسنفم لاوجا مرجال

 ىدلوا عقاو ی اطلس بضغ رهظم نیفلوا مولعمو زها
 باوخ هد هرج ناماو| صیصخت هر ودنک ه دیهاشداب نرخ مرح
 تام لبقن خر هنت ایج راډ ن دن دب ىلع دالج نکیآ هدتحار

 یلاعت هللا هجر ی دلکج

 ( نابتچروک تبالوب نیق1)
 نا شیذ ریما یک اج دروبباپ ۹2۳ هتش مارظا مرحم ۱9 ق
 هساتمج نیقآ نربهر رفظ رک اسع راند لوا ناخ دم

 بولوا لخاد هن اتسجروکتیالو هرکصندکد با عجب بودا ادن
 بوتل وب هدامآو رضاح خد یبروک رافک نکینلوا مشابغ هتراغ
 هرکصندشاوصو كنچ یظع پولوا لب اقم هعالسا رکبع
 رافک هیاهن یب بودیا بوپه ندمالسا بن اج تیصن میس
 ید رکاسع قجلوا نامرات یس هیت بوشود هک اله ر اسک اخ

 ندرت هک رابدلوا لصاو هوتک هبن رم لواورشوا هع اش

 تعاطار قلقا ترد چ وا ہ رکصن دلا عش وکو بو رادنورپ

 ریدر دنا بصن مع احو نلاو ندیهاشداپ بن اج بو دنا دایقتاو
 ( هلو تبالو رد هسیلتنق علق )

 (یزاغ یاش اب نیدلارپسخ دب نع)
 ترضج اههیایرد نازر اب. ۹4۳ هتس رخالاعیر ۲ .یف

 هک ار اب د هلو هلا نوب ابمهیاعود اشاب ندلازبخ یزاغ
 هلکع !یقارحایتسارفود الب هرو و بارخ یرلقارظا لوا .بوراو
 ییتم را صج مان هیلتینق راک کینلرادقمرپ بودبا.باوت هدوت

 بوراو هنب ررزوا لکا نصح یخد بودیا ذات رادم راد
 بوکود تدمرب بوراقبجرلب وط ند اتو دو بویلبا هسصاحم

 هلا شدی ږی يلاپعت هلا لضمب ۰ يکصن یک بتا ل هک چ اقرب



 هس ٩ ٩4 تس

 ئىران ةبانجاما یدارانمعا ضقت هح هرذ ندنت اقتناو رانتعا

 مونح نم یی دلوا ارج غجتصتف ج د ندنفارط هاش

 سیل و موس نور نسلک مشت ین داو لاله

 (اشاب مهاریآ تیاکح)
 هدادتفب ارفش ات ندننداعس روهظ ناوفتعو تلود هش ءادتا

 ت اقوا تولوا یه اشداب ناود تاک نیک وب ےک

 بت اج قیا ااد بویلوا کو ناخ ندتمدخ مدرب هدتذوبع

 یدا فوطم هلدع لاک يع ناه دن امز ره ف و صف هزیخ

 هدرارود هناغع ن رق ترفقم نیطالس هدناونعتلادع نوید

 ةچب ولسا ماق اع ناروتسدو ماظع ءارزو نیکه لوا هدقتداع
 مادقا:هراکسنروشم هدنفالخ لاوخاهماعوتنطاسروما هفاک

 یدیارلیا ماه اهدرحاره بودیا هرواشم هلنآنوت اهلهاو بیا
 یهاتشتلاسرا هینس عيارشو ىلا هلع ماوا ه دص وضخ ره

 تواب بوزوص نیکو دنا ده یهاشداب ةنلع نوت ا هد هدافرهو

 عاونا هم درک, ن او دو, مظع نآرق نا قدردآ لع هلکنا

 فی ریش فحص لقب رط اناده بولیق غ رکت ارنا یا ۱
 بوئوط هل رزوا:یزدصو یاب تلا هلبا یرللآ رهنروتک
 نارق هما صعق هرکصنددادغب مف ىدزامۆق هرب ییشآ نادنآ

 لیدب با یزلتختانصم داران یدلوا-نیشنمه لا لاتهخو
 شومارف هیلکلاب ییزاتلاس تفصنو تلادسع بودنا ق الحا

 لاعت هزلیذوعت ىدا شونه دم: دقحعاّمسا یشوه شوک بودنا

 طالستخا هلا لهج ت ابراو را تنراقفو نارنشا تیحنانطم
 ماقتل نارا تر ولؤا: ید ی هلاو م و تبقاع هنل کیو

 فیس یدک یخ" :یدا لکد زولوا زیپ عع بودر 1

 یدزالوا ناسا لو بودا در قدرا یکدروک ی ران وو تک

۱۳۰۳۹۳۳۱۱۱۸۹۲۹ 
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 ندنجاضوا دما رول نه ۹4۲ هنس كالا ناضعر ۲۳ ق

 نکل بولوا زط اخ هد کر مانت الخ هاش د اهن رفح

 ند هلجب راشم امزتس وک ص قن .هحهرذ ندنافتلا هد هرهاط تروص

 ید یهاگربو ی دیا یراقدنوط هشبق یرکسع هدرفسوب
 ندلوبن اتسا یدبا یکدردشا بلص یا ی لج ردنکسا رادرتفد

 هیدروما قیلح ندنکشا اشکال ولناداعش رکف م دانا فقع
 هفت وب د نيسه اتا تفل ام هنر کن | ر دهدآ زا دكت كم
 هرکص هلک لب وحن یل ردنکمایهاک لوا شما راشمروی
 ردقوپ و هلفلواقحال یهاشداب لک هنکودیا هاک ین ه دباتلوا

 ییاربو زاوطداع هج رکا توکحبعق مالسا رکسع « دون
 ولتدانعس نکل یدیا شاروتک هرس ٌهضبف ید هتعاق
 یدبا شفع و ذ ه ةد تسال ه دن زات یت ر وضح كه اتشدان

 كن راق ونو دن ش اتل نق صعا یدو ج یک ههالوا ند هلجت و

 ولتداسعس نکیاراو یماکح ردق وب هتمان ناطاس کاهاش هلسساقاا

 هوا ناو زد | هت رم هک« ناد | یتتطاس ق او د كه اتشداب

 ۱ EG و 3 ناطاس ج د هدنن امز اان ملک ص وصخات

 ید زس شعلوا ق الطا.هماشنخا ت اه | نالوا ۰ تنعاقم

 یدنما شوخ هل وقم وب ولد هيل واراج نوصت قالطا ناطاس
 ندو ا ةمالشارکنعەاشداب ولئداعس هدن راکدتا اغلا نا رویم
 یزلل ۷ د ندا دن یاد ندب وعما ن انااا مقیم

 یدیا شل وا ن.دنوب یظیغ ءادسا هلکتبا منه یلج ر دنکسا

 نعاوا يدنبق لوا هدکد ناک هب ربل نار کت ولا هاشاب وللناس
 ر ودا دن هد ناه ښت صع ید هرایدانمو بور دزاد هدماکحاو

 ولتدالعس یعانضوا (ضجب یک ڭ نول هللشابو دا شلوا
 هد رهام تیوض نکلور بول بلوا تعا هنترفن.كه ایشداپ



 ال تا

 نیتمز یوزر هاشداب هلبا نیس .تعاجب ید بولبزپ و الص
 تاڪ هنن رلاوقوق ا ه دلج وو رلدلتا هعجت هالصءادآ "

 مهرساب هرات بایراو لیدر وب ناسحناو اعلا شک هرزوا

 ندسیهاشهاب ناسحماو مآ استار وصنم بو دا رایق
 هب.هلباقع دوخ یو رادب یادعا نلیدلوا.م اکنیرشو رو رسم
 تولواتر وتسه, هدافح هدرب,یدوصعمو. یدیغ و یل عج لک

 هکله لج فلت هشیوتو داز نپ بوکح ةن باس یمالسا رکسع
 بولوا هتي رف هبهدمآ شسوخ هلا تلود وویغ یاش اپ بودیا اقلا
 بیقعت یهاشبوقیچ ندزپربت نیدلوا هاکآ ندل اح تقیقح
 یرهش,نب کر د نوک جوا ربا زفص هام لیسو زرا كجا

 لص نولکرایعلءا ندهانشرارکت هدلعوا .یدنلنوق هش زق

 هی یه اش داب مزع نانع ندلحا لوا شعا نیساجر

 یینرب یکی لر وب نم هام بوق فطعم هنیرلبن اج مور
 هزکتصندقدشلوا تفاقا نوک قلا هدنیربمهنبدم ها یک"

 رام رس ساق یزپ بت سم هدب وخ وکی ج درد كلوالا میو
 دقا ةسور هدنعب ,شاجزا ندنا بوئوا تراز یراون او

 بو وکی ب زکسیهرکب بوللوا رونع تارق رهن ید نا
 لوخد هنب را هحاع ئارم هلبا لاتبقاو تلود ندنالوزت هبلح
 دیدم تادخ دنعس هاشدا. تب ۱4 ین یدلوا عقاو نوابه

 دا قوف ر ابکحو رخص ز اند یل اها تولوا هد دی رفس

 رلیدتنادیعس,دیعرب لیس ه دهاننم ی رالااکاب لاج نکیآ قاتیلم
 بیزرپ یرا راز اپووشتراچ عومتو یرهشقاوسا اموع سعی
 یا ایس سا ن ایا طع یانعود ودیا قنيزۇب

 ا دن یکم فاو وهف یر ب
 اا ۱(اشان,ميیهاربا ,مظعا ریزوو )۰ ر
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 یل و ب کسا ن ارد رتفدو یدل ل ویز نم دا نتنسازچ هرکی

 لاعت هللاهجر یدنلوآ بلص نوک یت رکس كق رش ناضمر

 (هشاع ,هتطانل ا راد:ند دا دنا

 (ر ده دن رک, دد ی اندوه تف ین ۱

 نکیآ هتم ابتشم داد هلو اوات یک ا

 هدنک دنا رولا هب : رزوآ زرت تودناز ور ند افخ ےک مگ هاش

 تولوآ ناف ر و هدنک وک نالاق ه دنس هعاق نازاف بنش

 ید هاش یدلوآلخ ادهناو هعلق بولکو بوح قید تي همالوا

 هلی! را هاش رها ط )بیس ید مالو ا یدل ا صاع یاو تولک»

 رجح هاش داب ولت داوس ہد اح و یدلوا رشابم:هل اتقو ترخب

 با رابهب رائو شکر اسکنا ی د هن ادش:لصف قحا وا ه اکو

 هن رافرطزب ریت فقوت لب .یدناشلوا نادنخو مرخ نیمزیورب

 کز الما داف السقف تولوا رزم یرلن و اه تع,

 كفب رش ناضمر ید بولب ردنوکر اقالوا هلبا هش یاکعتا

 بوتو هحل وت هزر تع ند دادفب وک ورک سوگ

 کین نال وا ۸ دن نوا ناو نقد اما ناو تهی مان هت لوک

 لج رلسنع ا رارف توحلاق ندن او ید بولوا فقاو شامل

 هدانا نولرشآ یلابخ ن بتا کو و بولحوک ن دزو نع

 هوا یؤدرا تولک د ز اکشودع رک اسع"نالوا ق رفتم

 یماررطا مرح هلا پد و نیعیاراو نینئآ هنس هنطانو راپ دو قم
 تلزم تف الاخ نسصح ه دیاد وک رخو بوادنا لوح

 نیرایارتنپ كاهاش باولک» نب رفت هلبا تدت حف آکا یس -
 یزو د هل وب و هک يرش حعاج نسج ن اطاسو بودیا رس

 ماست ابن یاب فی خیز دحج الص ه دنحمآ

 هن تموم دیعو(,بوتقرا لانلذ اب ه دسم راض یا دنا لورتسم



 شن ۱۸ مع

 هنر اکدتیا مادقا وید هلوا رهاظ ےک وپ انب راث ۲ یراکدنتی ارت

 مان هیغیلخ نوقشاط ن دنیسزدن نالوا صوصخ هر ودنشک

 ند راشو هنلق رومآع یدک هتمدخوب هک ر دیا سالا دنمزبهرپ

 هل چو رلبدتنا نام رفا لب وا عقاولا ین هتل یزابتما هللا کن و
 ن دما لیهسرابدتک مادخ ضعب و روب رخ شردم ةلنا تاتشو

 دن ای رکسعرسس ةلبا بار طتصاو باتش روب نهسردم نیدمک

 تب ات رب نکردیا دهج بویلقوب هلیهاچ یرب ندادش بولک
 شساتط رب بودا مادقاو د لوا و مکلو یدلوآا رهاط

 یزگامد بوقبج هبیط هحار رب ندورحا لاطا قصر اب وق

 نادا رقحو -مدناق هللا ناج مین نک هدشب هکیدهنآ رطعع اب وش
 هلی ماه باتش اش اب یدرباو ربسخ ید ی هنسا حور ملت

 یامد ید كندنکو بولوب تیم نو رح لوا بودبا تعرع

 دنطاقوف ید ران الوا هل راسو بولوط هلن هبط جاور

 یدسلاق ىه اشا كت هتسهگ هد ابلوا بوادیا م اقا
 ولت داصس ی دتنا عضو هتل ه هللا ىادنك ی شاط لواو

 هلت هغ رش تراز ب و ردنا هک ریتم لوا ید یهاشدای

 هتفارطاو یلاع هبرت رپ هنت رزوپاو ادعا فرمت هرس هل ارزو

 بولیتوق راد زبسعو راب وط هن اورا بر دتا اب همه هعاقرب

 قفاوا تفایتص هننرداصو نیدراوو :یدشلوا نیعت قاذا
 رای دروب نییعل نلوتم هلنا هش سش فاتواو هسصاع تراع ناوحا

 تالبنس هد هرهاط تروص ناخ یزاغ نالوا یکاع نانسارخو
 قکلم رول هب ودنکو ی دبا شلیا تعاطا فودنا نیساعدا

 تراز نیما بو و توس کز
 شابلرق هت میس هیازا تواقشا نالوا هدا کوا یدا شا وا

 ياد دا زکه اشعاع ہو نادرکور ندبل نی بز دیا اج هتزاج
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 لداتعم رغظ هاشداب هنلاو یلاعت هادم اسل وادا نهرب و دنم هرم

 قجعاوا دام اثاذ مرا كشر دادغب رهش هلتا یراف شید وجنوب

 بایماکو مسخ اون طوبضم ضر لاو لو طلاب دالب و یحاوت لوا
 نالوا یراوجو برقو هنباررکبنغ ناتشدزک فلج ی داوا عقاو
 ینا مورو لوق وق بواب و و نارعصنا ناذا دره کتل

 یدلروک ی وادق الشيقه دنع اوتو هاد دادم هلآ رکینع ۰

 (نوک م عا ماما تزضح تما حاهو جارت )ا
 (راب هدنتیقح یرلف زش ربق,لاهیلع هنلا هجر )۶

 ید م وح نم یدنفا لن اعو « داز ل الج حاصلا تاقبط
 هندو دح نادم هاشداب ولتداعس هک را ر وا وس م نوا اوات

 هرمهرب لهارب ندناشو اح هنر نع ر «ند | ندلوا لخاد

 یی سش رایج كمافا تیبضح ه دل اج یکیدعش.هنکشفزپ قراخ
 هدااددتع» شاپ وبا شاف رق .هسکن ان واک لو هک و رها تی

 شعاژاو یزاد هب رت یسرب,كن ضح ل وا راز ولوا هسعنوتم
 هایی ردا مالک هب و دشک اما تررتطخ مد تس دعقاو

 قنس له | بولک هبن ایت اشا یکسع نالوا ینباوتوآ
 ر اثلاب قارحا یگ رناوت | نیو لد ررقف یرلتع نع هکعا هاب

 بوریدلاقیودنص نالوا هدع رزوا ےب یدعا" ردرلقوشنه هک"
 دعوا قارحا ردنوفدم رفاکرب ه دنا هلباتصو هلع نالف «دم رق

 هسلکعد مروتفرپ یخ د نب ندنروجد تم كنا رز ردتشال"
 یزوسوپ رولوالماع هلی زاب رهوک مالک كماما تیرمضج اد هیت"

 كج دیار رقت هادنیط و ا هن اشنا لیلح ركن رشا شو اح

 رکن اکب نوب قسرولوا قفوم هنهف دادغب نامت هللاءاشذا»
 یکی رلقدلوالخاد هدادغب یاضف لر وب هبوب د نیس هدنآ
 السا نیطالس ناک لوا نوسن القوي یناونارپ نازم: ماما هتل

 ا ود
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 رویغ یاشاب هرزوا:داتمم یدئواروع ن دروب نمرهد نوج

 لخاد هدادغب ی د پولواروصنم رکسع هیعیلط لازم یکیازب

 پولقو نی زت نیسوراب و جور هللا ماجا رفظ مالسا مالعاو

 نیررلجاتفم نوکلوا مهو یدلوا لصاح راورس عاونا هنن

 هرکصنوک یکبا یدز دتا لابعتسا یهاشداب ولت داع هلبالاسرا
 هایشدای ترضح یارک یییدرد نکی لد وپ فام نیسعب

 لو زر هبوبایم* قاتوا بول ه دادغب یارعص یخد دان عتتداعس

 E رفط رک ابع هلجو ها لابقاف تداعی مدقم ندرنا

 هی دزوا یراراثآ تجبرربق توبلعیاعت هلا ةجنر مظعا ماما

 اے یابد لبا تراب ز نی رار ونم دق رح بویلیا نویا بھ لوزن
 فرج هلا یرلیض رش تراب ز كماما ترضخ یریفب رش

 ي دنا رهط: ن دش الزق ت انوسلت فارطا لوا یتد بولوا
 دارعوب هاچ مج ء اش د اب ترضحب هک لاو لات ادم

 ماما تب رح هكا راډ تلوا د اره د هلیلت واته

 یرلترضح هنع یل ایعت هللا یضر.مظاک یسوم
 تجر رازم

 هیاهد یب تاقدصن هیارقف بولوا ب ایف یش لتر از: یرراثآ

 روس لخاد توکی دی یجرکب كروب نچ هام ندنا رلیدتبا لذب
 هبارفتبح4؛ یاربس نالوا لزمو یوم تقاس هاف و نادفب

 ,الوا نالوا هدوسا و د دادغب هلجو رلیدلنا رارق تولوا لخاد

 ۳ ران اتسآ نالوا نار و بودی ترابزیب رلتداعستارا رعكمارک

 ردا قلا ربع حش ترضحو بود ارادصا لاعاد ی رتو رم د

 رب و یلاعهبرترپ هدنرزوایرافب رش رام هیلع هوا ةجر تن الیک
 یدلریدشر اهمااهدندمزآ بوئوا نامرف قْملوادیهم هسهاعترابع

 اد هل یر الہ رک نادیهش اشو یضبرلا لع ترمضح هدعو

 ی د هليا فرربشِو تزع لوا بو لب روپا هج وت هبنیراتزاب ز



 ۱۳ ی حنا ندا یو نشت نو ی قد مس همهی

 ت

 راد د روتک نوح ا لد: د شابل ر قاچاق رب تو دنا ن اتطاو

 كر خ و هاشدول ردقلاوذ "یدنلک هرهش ما ندا
 اعلا هنهاش مع هلرااضتقا صعب مدقم هک كب دن یلغوا
 رخ نیک د هنوکلوا شعآشلوا ناخ لانطخ مراظو شع شما

 یدلوا قحط همالسا رکسع بولک هدل زئشلوا نکیا تصرف

 یلیکب رلکب م ورضرا هرکص بولب روکق صهتاعر فانصاو
 بولک مات رفت هپاوه هدل بم وب و ردشلرپ و یاس یلوبکیو
 هناراب و فرب ندیا لوزن هکیدلوا ره اظ ت د ورب هبت معرب
 هارو دقردب هنو وللب لوب هن «اکماراو رازق لحم دن بولکد اکا

 عاط ن اثلوا ه دهاشم هد ارهاتظ قصه اک ناق فلعهو

 غاب هرق هلباالبو ترانه هل ابو هاکناج فرب رو
 یدشوا زوبع هلا تجزو تقشم راره دصو یدالک هتدنب زد

 44 ی هنا دله وادم ن دنا ت نکرد هدناهفصا دودح ندنا
 هرکصن دل زم ج ارت یدهلوا شیاسا هدلزمم وب هست ہرا شو عاب هر ق
 نامز بوئلک هي ۶ زهد مان لوا زوفط ندناو هش رش یصق

 یراهاکش ورا رازتساو رشا راطقراطق هلو قداصم هنناغط

 هدرهد و لصع یدلوا دونات نود. یک ةلاشاخو شخ هلا

 رایدلوا رک اش هنغیدلوا ضالخ یت اح زالوا کاش ندن ارکر ا

 ی دنا تاتسعب یخ د لوا بآ قارغا

 (د ا٣ تشهماد | داتنفب حفر

 نالوا اوو کاج هدادغب ندنفرطهارک هاش ۹۶۱ هّس ۲۶ اج یف

 بودا نامابلط نادیهاشذاب بناج ناد مان ناخد ول نیک

 نکلو یدیا شلک تشتد هلی توک تقم نوک جاقرب
 مدعم ندنموعش كرالسارکشع هلفلوا بل ۱ وخ كدسادنک

 ید ا ش چ اقا هن راف رط سزاف لبا یلاسقثاو لاجاو یایعو لها



 رکاسع ر اقو نودرکهاشدان «رکضندنوکج وا ی دف اق
 كئیلوالا میر دیاعسلو نیلهب راو یدحنا هنس هلا راکشودع

 شفا عاونا زرت یل اها بولک هزیربت قوک یییزوسقط نوا
 رایدلنا لابقتسا بودیا زادنا یاب هن رل دنا ود دنس مس زب والد

 ںایدلبا لاو زنا یک ر دیا لؤوخد ناج هند هتښازع# ناحوا یسنریا
 لوا هرکصندراسب جو ی دنا و اک یب یاب ر ذ ۍکیا هک ا وک
 یدلوار راز هلال هلباراقاتوا نوک انوک یراصعو یدا وب
 نالوا ندون ام رفظ رک اغلا رکسعرسسبوددیا ن اوبد یستربا
 تاعیلخت بوپ والا ماشذحا بای راز اسو مارک ءا رعاو رایکب راکب
 هلن یسترپا ید رایدلوا لصاو هسارک او زا نعا هلنا هرخاف

 نالوا یباوتو ناسطلس رفظ» یهاشدای نالک بولوا ناوتد
 نکلا قباس ندنر هدازرهش ولن ویق قآو ناونع بابا
 هزودنک هد رفسو هک را ا زر صعب ن دناسن روعتو كيددا لع

 ید اراشا باکترا تافلک تو بعت هلبا ی بیم تاحونف تما

 داتا قوف بولوا فرمشم هلبا یهاسشداپ ږی رس یاب لیبقت
 بلاقزب رکاسع هک ان وک نوکلوا هضقل | ی دنلق عر
 قو نیو هزا تابح هل واه مذقم تهاشدا هکیدنا ورا

 ٹی رق هرلتعس لوا كهازک هاش نوجا ,یدشابلصاح هزادنا ی
 یدنا شلوا مولعم یک هیلک هی لاق هم البنارکسخ نکلو یکیدلک
 هساا هن یهلا تاردقم هلی راو هنب رزوا هسیا ه دنف هاش هلا

 یتوک ی ج! رکی روب نم ه ام ندلازبم لوا وید هبساک هزورپ
 یدشوا لوزن هل ف و رعم هلکع د ین اخ ج سیب بوما اق

 راد قب رب هد وراپا رل ر.د امج ضعب ندبنب اوت رکسعمس رکم

 ےس «یکتصندلادجو كاج یلیخو راشلوا شو د هش ابلزق
 ځد سارا ساب یاقرب بودیا بوبه هن اکسع م السا رفظ
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 زادرنف درارکت هلفلاربخ ن دنس ابحآ نالوا هد راندا لوا ك
 ندرلیهاش بولک هیاشاب ید بودا ردت رب هلا یلح ردنکسا

 بوراو دیا نیت رکسعرادقمرپ نامه ردفرطرب یلاوخا زارتسا
 تراغنیلیلقو رشک هاکع وراب نالواهدفرطلوا كهاشو نلندرآ

 نیتمنیدراب رهیاعت یزابتیانع نکین | قوس ورد له دنا تراشخو
 هک كيداررغ ندن راهدا زکب یلنویق قارذن راتو نیعمكع السا لها

 ٌكرابدرپ هر ودنک ,هتسزولوا سس قیفوت هن اموتفرب هدرادد لوا

 هشابل نقو راب و نیعم همالسا لها هلیدیما قفلوا دیلقت یموکح
 نیت لوارق هتم یرال وب نانسنارخ یدیا راوخلوخ نیهم
 هدنمانییوروق هلتوع كني راترضح لایت قح یداشهلوا
 ی وروف لوا شدردنوک نوجا لد بوروتک ها یبرطاقرب

 هلسیدرا بولا ربخ ندسنکیدلک هلبا زاغابا كنهاش ن دنر رقت
 هږ هیب نق كهابش اها. ی دستلوا تغارف ناشر | رکشع

 یدرتسوکنب زوپ قلناشرپ و تب رارطضا تب اغ ن دنکیذلک
 . ندنفرظممهیلاع ه اتشداب ولتداعس هنن اخ مزنحمیاشاب هععرکا

 هرکسع اه ا یدیشلوالصاو یربسخ یتیدلوا هرژوا كعشرا
 هرع رزوا هاش. ید اش ا ی دا له اک دامان ود»

 هغالشا یکسعو كعشربا هاشداب ولتدانتحس نیدشود توصا
 ناوید قافتا نکیآ هدنرمحو ملا هدانز ود یم هلوا سم قش واق
 راز دنا لاق بوو هدننن اب هيلع هللا هچحر ظف اخ هنحااوخ

 ترضحزو.* دمآ ثراتشب لب فضا باشتزا شود
 م ایم اشاب رونلک یفلظع * دهآ ت ر اشا تشع ن الس

 لواو ر دنا راثن نانا ی تاقدصو ناوارفدج تولوا زو رسم

 رلیدتنا لاوزت هلسح مان یغ الب ات ناجوا بوجوک ن دنل زق
 یه استشا هدنسلک تهاش داب ولتداغس كاراپهاتش هرګصندنوب
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EEEفلتو عبا یزنکا ركشا لوا بو وق  
 E فلعو هاک ی یراراوطو تاو

 "(هلم هتف ق قا رمه عا ینالک هاش ندمآ)

 ح ناتساوق ز و ان ن دکب نوا هلا راشم ناخ «د هتفه لواو

 قالغ هن ويا قودرا بولک هلا ناش رفظو ن اتسودغ

 راقاوآالعمو هزاهاش هز رو | تنظاش ا یاضعم یدلوا

 عاون و رلتفایض ی اع بوئوآ عضو رل ابناشو زا هدرنارس و
 یادنشاق یغرف لا رلت امر و تاغیلکن

 .(ناز اغ بنش ندرک نادااو رو )

 تاب را نالوا نوش هللا هدس اف ضارغا یرابولقم بولق
 رب زو ترضح بودنآ یس هتسانب هنشم هعلقر ه درب رب ضرع

 و تک ضصضوصخ و ندنرکذدناافلاو قوس هره نشور

 راندمزب و اتر وند ردد لر رو ناو ر اديشان ن د ه دساف

 توروتک هلس یرثکر وهج ند زر *یلاهاو نایعا تقاع
 بولوا م السا راد هلست رابیسب یس رامش تت4! را ذوب

 رد یار هلساس راوتسا هعلقر تعاجو تنسیارحا

 ندنلس رم ف ریکنح کک نی رلغادق|و مارا ولد

 ا ن نارا نالوا ترم لا مالنا ی رش ادا
 هدوهب ردروهشم ولد ناژاع شر لا هک قن رش دن روت نالوا

 نازوتهنصاو یدنلق هتتم ةعلقر بودا نادانآو روم هليل لاخ

 لا بم ادق را را ضد عازم ن دالس ةاق
 ئد لوا نیعوضو

 شا ةمالواو ىلج ردنکسآ رادرتفد رت د ءوس ضعر)

 اس قوس فق وتالب قنهلواهاک | ندنلاوحا كباس و هارک هاش
 . همالوا نیکدلکدش الو قورعم ةلکءد قالّو قالوصتودآ هاب
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 هلکمر و لاح ا ههوحو دج بویمررو اضر هنقوتو رخت

 هاردب ماش راب د روی لاضتساو باتش هر وصنم رکبع بناج
 هاا راچخلبا نیر ابتارخ هکیدتا ارج ای امم خد ندا
 شلک یلک شی وشن هرکبع ن دربخوب هچ رکآ شلپازیربت مزع
 دانعو یب باعك نالوا د ایف لهاو دیسم لو! اما ییا

 . يرادوصق» رابدلوا یل اج ندتالگر شم قیجو تریغ هیاشاب
 لزم جاق رپ وید زو هلوا بع اب مک وب هب یلک تمادن یر اب
 كهاش ز ونهو رابدلوا ر دیا اقلاو قوس هک دیک هتس هلاقم هاش

 ردشمآ لوا ردب ندنفوج قوخ یس هب راحت یسارج ناردلاح
 هک کف هلفوخ وب و هلک هز رزوآ هاش هکر ولک هرط اخ ن دن

 هلکعد هلتوط شوه سوک هی عیال امو هناسفاو هلکرغت
 دعس ه دش یق زپربت بوقل اق ندلّزمم لوا بوتلتربغ ید اشاب
 ریبن د اب یمن قمرآو هنی رزوا ه اش بونوق هیارص مان داب آ
 هبا ل السجاو تنی رر یاصو العو تادابس نوکلوا

 رایت د امسا قف سش مدقم پودیا ل ابقتسا
 (عاطهطنف ردرکاسع ضعب مانهفا) ب

 بوریدل اق یی یلح ر دینکسا راد فدک همالوا ه دلحم و
 یعاجوا سابلرق لصا هد راد وب و ید.روتک هب اش اب روضح

 نغاط بو راو هلیا رکسع رادقم رب ر دغ الب اب غاط هطرق
 قوس ةنلکا قفتح یسکیا ر دیلهس یا كا د ارپ نغاجوا

 بولیشوف هپ همالوا رکسع « دیززک یرادقم كينوا ملک اقلاو
 ولغب يزوك كولبرب ی دربک دف لوا یدنردنوکح
 روب یمو رګا ن دښو بو دليا هننماد قالیاب ل وا یرلد

 ناسهکت ن وم رال رک نراس رورو ل٤ ناداآ و
 قیضمو كن ررپو ناب ن دم4 مق یرانوب واد مرولوا



 ام و ح

 ٍ e هنس ناو ایس هملق حة )

 دوج ند دابتعا دربن دار اد ء ارعا یک اح هروب نح هلق

 هتسااده راس بویووتکنیحاتفم هروب نم علق كب نیما
 یدلیا دایفناو تع اطا بودبا رلدر زو ےلس ید بودا مط

 یاکح ك زز هعلق مان رونتو لحو یسودو راکدب و مرج هعلقو
 او هاا راب تص اطاو د.لح وب

 هنا مالغاراد مانکین ه اشداپ ولت د اعس نامز ره مالسا رکسع

 اتکا هلا رکصرس م درفسوب نکیآ داعم هکر :ا هرفس

 لیلجرب زو یلاوحاوب یدیارالکد یلاخ ندنیوشن هتیراقدروس
 ولدا یدینعلوا ضرع هنو امه ب اکر ہلکا مولعم

 یدبآ ررقم یرلتجهروس تع ع جد روفغم یزاغ رویغ هاشداب

 هک هدنوکل وا نکو یدیا شماذوایمولعم زونه نی رکسعقجنا
 نوک نوک بنا رکسع یدبشوآ م دق عضو هستکلم و دع
 هد رورض لح شع ال رک اش ههانش توشود رابدلسف

 3 سن اس هسر و مش نما لود ات گیج

 یدلوایراطتشخو فوخر ود یا یاس كمالسارکصو

 لتمر لب یک ینیدلوا فقاو هلاحوب ربدننا بحاصرب زو

 بوزا طقو ربقن هب یهاشداب بانج زارکت یلاوحا هلا راقالوا

 مدعم نوگرب بولوا م دان هتنیدلوا مز اع هبن اجوب ید یدک
 راو کرس ê e aS همالسا رکسع

 راب دلیا اجر و ساما
 (داضم رفط هاشداب ن و ا تعزع)
 (دابآ تشهب دادغبو زیربت بنایج )

 كمالسا رکبع نوح ٩4۰ هنس هغي رشلا هدعفلاید ۲۸ یف

 یدلوا یه اش داب نوب اه مولعم یه ابتشاو یس هسوسو



 س 1٩ تن

 یادضتنک نکل یییاراشغا میت هکر ه دادغ ندناو ۰
 رکسع

 يلح رد کشا زاد رود نالوا س ومانو مان بحاص هلم ات

 هنفل اخ ید رکسعرس تودا جحر یھ ھهق طر ربت

 هدصوصخ وب زایدخ/ررفم یک |لع لر رادزفد پویلوارداق
 باح ید موح م یدنفا ی اعو یادت هداز لالج

 قالطا یلرادزنفد مو برع « دن ام وا لخت | درتف د

 قیرفت ینلرادرنفدرکب راددو ماشزوتهو شعا روتوا

 هلخرپ گنا کر لع شاقن نالوا راد فر ناکا شماکلوا

 دلا یوم رادرتفد بول و | مادآ ناعذاو رکع بحاصو ناتسادو

 لاوحاعقاو رغ و مقاو هجا هلغلوا هدنفالخ كلح ر دنکسآ

 ندودنک لكما اقناو لقن هت راف رتش مع ككردق اعر زو

 یتولع:ینیدلوا لام ۲ تافاصمو یدبا شم ردتنا رفت مامت

 هلبسا قلا لرلهاوخدب ضعب هدقح تروص ےک هلصضلوا

 هکلب بودیک یابه نکماو یجز یدوصتمو شا اقلا یآروب

 یدناشلبا هظحتالم ببس نیسهلوا هذخاوم ندیهاشداب باتح

 یوارا ىلع ءدهعءلاو رلمز اب و د

 (ناشلا لیلج ناو هلق عتف) ۱

 نوچ (كوما هسلق حق ) ۹:۰ هنس هعطاید ۱ یف

هب ردقلاوڌو نامرقو یلوطاناو ییوق وق اموع اشک هعلق یاشاب
 

نالوا ییرکشل ن اتس درک هفاکو ماشو بلحو رکب رادو مورو
 

 ید لک همان کب راوس ناخ ءدزوب نح موب هلا نارمل د
 هوباته ی ودرار ااا ترسخ تاجوتف نارشم هلبراح اتم

 | هر لات او هل لاماو فقوت الب رلیدلوا لصاو هلال

 نیم هنس هظفاح اشار ورخ امرا درر یسکب رلکب ماش

 9 یدلر دنوک بوئوا
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 هنب را ر وقوم روضح بولک هبلحیتد بلا راشم نیفعلوا نامرف
 یییدلوا هسک ق یال هناسجاعاونا قداصوبلصرب رایدلواقالم
 راتپ او ها راتفاسیض هل اعفد هدقدلوا یراتض رش روظتما
 تکه ارج هپ و دنکه ن دبور دیکر اتعلخ رخاذ هن اهاشو
 ف راپدرویپ تیانغ هلبن اونع كليكبزلکب
 یدشربا هق ویگ یزهق تولوا

 روج مرکآرالاسمسو ظعارب زو)
 ز و اینک دا ع الق ضعیر یعسد (

 Ea اوج هنم هنس یف

 مف یاس رف عالق نالوا بیر هه السا دحرس هلا ریت دت

 هب ولق ب بذحب نادزاکو لعد کار یدشود هنن ردن رسا و

 طالخاو شیحزراو زاو داع بو دا واذ راک یاد دھکا

 ىدا ناور ونم اکح ش الزق نالوا« دنز هعلق ناوو

 ل رر وب نه هلی یذیلد ریدتو تنا |«عاونا یربزه ل رااس ر
 نیرلج اتفم بودا معسو بذج هب یهاشداب بن اج نر ولق
 هل ماجن ارفظ مالسارکسع كني دنکی یاست هعلقو پوربدتیالاسرا
 ا رلیدتنا تاد وع هللا دنهعت هتنمراو هبناطوا

 .(شبحرا علق محف ۹5۰۰ هنس ناوجداع لق عتق )
 ( اهم هنس ط الخا.مچف هستم هنس ىف )

 رکسعیخد اشا یدلوا زا لک كخر زا رخص و زاهب )لوا نوح
 راوغر بسا م اغز فطع هبشن اج راز اب د لوا هلا ر امس روم

 هرز وا یرادهعت یکی تیدراو ی زب ره یلاعت هللا لضفش بودا
 هدراتنا لوا هارک هاش یدلوا رارقر ه دیهانشدا ک ؟ دطرف

 ییدتاراذک هنن اچ ناسارخ هل پا ای کت نهي

 هلص ومو هرکب راتد نذنا غوا یوعس# ل ر اقو بحاص.یناشاب

 تک EE تر تا دا سس ی STS هو
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 (ناجیاب رذآ ناطلسباشاب همالوا ندرکت عاطا) ٠
 لاو ناب دباب ناطاساقباس اش اب دمالوا روک بم تا در ق
 جیوزخ هدرصعلوا هلبا یناطبش یاوغا ه دنرصع هبلع لاج ر

 ندیهاشداپ بناج هدنلباهکن بوبوا هبجراخلوق ناطیش نا
  بودبازیرک نادرانا الاح .یدبا شلوا شابل رق بواوق نیراو
 نالوا ندشبا زمناتسدرکهدکدروس زوب هب یهاشداب ةتعو

 جان ندشابلرق ,بودبا بلت شنید دع كب فرش یک اخ سالت
 بولب رپ و تموکح سبلت هیاشاپ همالوا هیلاراشم هلغلوا حبات بویک
 هخ وتم ندیداعس هناتساا ختمو مرکمربزو هنیداسق هلازاو مفدو

 هلا یرکسع لدحر لوا» دبا شازدنوک متبنقغ ناد نوا
 یشاب تفرش ںوک فم هدکدلیا ,كنح لا یفلخبا فیش و رک ھم
 اشا همالوا هيلا راشم كغيدلوا مزه امامت ی رکتسغ بول کک
 مطعا زب زو ناسا م اول سم مان ول ر امج لودی هلک هارص رش

 هل وب مویلا دعب كاردایب دارکاو یدلوب لوصو هم رکا کوو
 تهوکج ھن توانا تباناو 4 ول هنن نلکح ها اهدا اق

 رز وشتم ت وئلوا نانسح | هنیدلا سم“ یلغوا كروب نم سلتا

 طاب E هراتشاب همالواو یدنلق رو رئیسه هار وا ثع ا

 هششفا لام ره هلا تصنف ۵ دند شش و هاد کز نلف

 ی دنلو ر و دض یرلع رک دعو
 .(اش ابن دلا رخ ندرک تعاطا)

 (اهعباوتو ارج تالو ندرک ادهاو)۰۰
 ر اش اب یلاوحا لانا تن ن اغ یاشاب نادل ازم هتم هنس

 نو اسم ب اکر لاه اس ود, فا ناشم رد شل لزا هدنکلس

 داببعو تل لاوجا لجج «اهکدراوسززوپ ناوک 2 ماا
 كاروک هاب را هبب ایص ازا لب ات مر اکم ماالس | کشعرس"
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 هنس رارکت ی دزبو هب ولجاتسا ناخ دم تلات ید هارک هاش

 یک ریما هس بولوا برع قارع ر اب د مزاع هد هرشع عبرا
 یردنباب اثر تب كي رات ن دنفرط یردنیان كب نسح نوتزوا
 :هلبا بوی ناطاس نا داره نالعاس هلقمالوا ردق هتمواقم

 برعقایع,دالب رباسو دادغب یدلوا ماشو مور راد هجوتم

 كيا ی درک هف رضب لع اما اش فرو كنج ن
 بودیا ضیوفت هناوپدریم | كب م داخ ید شا اویموکح
 ید هدنرلن الو ه دیرلداونعیملرب و بیقلت هلسفل الا ةفلخو

 نیل عسن ,هتس نوخب ,یدتنا نامرف هغلوا روکذم هلیماتلوا
 ,یدکد هلا راقفلاوذ قموکح دادغب ه دنحما یخ رات هنابعستو
 . هیلع هتع بولوا نادزرکو نآندهعش تهذمر ونک ذم

 هدادغب كن اجو لاسرا یدادغب دیلک هلبا ماد دمت هب یهاشداب
 تاع ملر نم 2 یبیا مادقا هزوضخ رکسع لایختسا

 2 , (اشاب مهار مطعارب زوو رکسعرس تعزع)
 هب ودنک یراترضح هلا رانه ۹4, هنس خالا متد ۲ ف

 بوص هلا ی رل وقول قار او یرصکی تك جوا نالشوق
 هی یهاشداپ بن اجب كن اخر اقفلاوذ نکل بولوا هحوتم هما رم
 تشکر رکتیع هن نزوا قتعاوا ی ولعم تكهءا یک ۰ اش تع اطا

 بناخ شی زورو روصح ید ناخ راقغلاوذ تولوا دادغب
 ,یرلعدا بفلحا یکیارب نکیآبقرتم_هکعسزنا دادطا/ن دیهاشداب

 لواوج را ردیا لتف هرزوا تلف یروک ذم لب ا هاش یاوغا
 .یدلوا قارعو دادغب ل كلام اددح هار هال بیس

 ۱ ها راعشب؛ رکسع نالوا روم أم هی ودنک ید ز اقو یلاعرادرنص

 هدیلح یاتسءز لواو بودیا تعزع هب ابهلا بلح بن اج
 رس یدلیاریهسا یالق هجن هیایرییدن نسح بوریچ
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 هدقدراو ید هيلا ر اشم را اردنا وومأح هتد هر وب نه دعلقو

 كنرف یرب هک كن هرفک مسق چ وا نالوا هد هعلق هلیاربدننسح

 یدونع دوبنرا ید یربو یوز یصاع كنبحاوتلوا یعسقر و
 هنب رلتیام هلکعا ارادم بورپو تل امسا ندزوب روب هنبرب ره
 نس هرفک نایشیچ هیازق بب ضم هرشطو ب ور شبود هق رفت
 دوبنراو مور هسعلق ه رشط بولوا هق رف کا هرخالا بوربق
 كنرف دند هعلق عيا راز و و ههیلا و اشم زم هاخوا ه دظیض

  .هدیهاشداپتلود راررب وهل اه رب و كنج ی هلبطمُش ناما هنواناح
 یکلرک روشکجوپ 4و کهاز امر با زیب دلت مح

 نولک هاد وجو
 (نامرق هنب رد نعوونعو نفارغرتس لاجار) ۰

 (نادس.بینو ناورو دادب متو
 هوا روک ذه هلیئاونع داملا ثناذ مرا هک د ابآ تشهب دادغب

 كن اراها شد اب دهن م رکصند دیش ابع ءادفلخ هوا ه اتشا
 سستقاو جات بحاص هلغلوا لصاو رادحم و زس یی « دسادوس

 یتبد 6 دادخب بویاپا روهقح یم ام لولم روز زب زوج :ردشلوا
 .ولنویق .ه رق نکنارل فرصتم یدالواو دالواو بولوا یلوتسف
 ولنویق قا هدب بودا:عارننا فسو هرق ن كنت هلسلس

 هزخالاب بوربک هفرصت یر دنیاب كب نسح نونزوا ینهاشداپ
 یک هدنراه لؤا .ةیانعسلو یشع نت .هنس .لیلضترب لما هاش

 هلودلا ءالع بولک نم رزوامیاودلا + الع ند هیردقلاوذ عورف
 نیساکلوا ما هلک دما هاست نیللغ اط ناوزاا بص ید

 شلپا تدواعم هن اجاب رذآ .بناج ید تودن افتکا هلن راغ
 كرمان الوا یسلاو کبر ابد ,ندوسلنویف ق1 ی دبا

 بودی سلست ی رکب ران دی د بودن تعاتطا یلصوم
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 *(نول اخو هنس اش یوتاب ةفیفع اغلا هاشداد :*هدلاو لارا (

 (ناطانس هدلاوا نعانارود هام ناس ڈطان هشب نا حالتص)

 همر شب نوه ۹4۶ دیس ناضمر رهش نم مبارلا م ولا

 سر تسد هیاود هدرد لوا شک مه ر دضوبقم ه دلحا
 لوا رنو ناوجو ناسک هدرماوب ادکو هاشداب ردشم الوب

 ندناعتسلا كلام قجتا نفح قان ر دنارذک ندناشلا الجرم

 ( کد زان هراوم تباالو رد نو رق علق مه )
 ام دقم هروب نح هعلق ۹4۰ هنس كرانملا ناضمر ۱۸ ىف

 هيلع «رلاذجر لو ن اخ دن زا ناطاس هل ر وقغمو موح رح

 نکسیشلوا ن دنتاف اضح هسورخ كل اتم هات راف رش نامز

 یرافکع الق ضعي ه دنسا نح ےب ر زس نود رک هاشداپ ولتداعس

 نوت الوا هلا هغردق هرااب للا نبع الم نکیا هرزوا رس
 اح عاونا يالتا تارغ نالوا داو بولک هس هعلق
 ردناروصحا رودقم قرص هحارظسا ند ةعلق هليا تاق وتو

 ید نوت ارانزب مو راب وط ند هعلق یرلبز اغ نوتم نکلو
 ندنا هلکا ديمون یزافک نداجر لواو دیعبت نرل هغردق

 یاقت رزرو ناش وخ یرلکدتا هنوتمو ارب راو هنن رز وا نورق
 یارب و یرادزد كجا مادقاو مارنا هداز بوروتک هدوحو

 ییدروک یرزوک ب ربو ی هعلق یراک رس ی تتح
 رضقتلا رافكر قحو زار دنا لند هزارف یزار د نیک هرب

 ن الا مدیا شمزاو هی هروب نح عالق هد را قرق كن

 نادشزرس هلا حياتو نعطو یتسالاها نو رق یرابژاع نوتم

 ندیاع لوا زونه ی دیشلوا لیز وب لعاکو ردرالکد للاخ
 هدروب نح 2م. رات روفغم هاش داب سي ردرلنمالوا صالخ .

 زرت وكخاهسهروم تو ر دلاق ند ۾ ردن“ کب دم هدازاشاب ی

 OEE نیس نیس سن ست یو : E EEA و ,OTe r iye sri وے اچ ۸آ 2
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 هن رذوا هک ردە جاف نیسکد هب ی دع نیس ریدر ادیف دانم

 ندعس ها .مر ویدبآ فرصا ی یکم کیدلد د هککامو مروپلک

 نی تو مر خیمه بم ضیا نڊکشادنرق ةن

 هکلب نیسم نم اتوآ جد ندسکتروع هکلپ نس رکا

 نیس هلک هت ادیم كسا رار دد ول هدب راو تربع هدنروع

Eلک وک هک هت دنيا هل یر دقت كتر طخ  

 نوسلوا هد وب آ ید یا رقق اناعر مل هْیلوا هدنسار گم قنطاس

 : هل یتصرف .ینکا ییا ھول و ےل اخ ,ن دن السرا یتا دیم هس وب

 یکی تروج تاس رک هن ادیما ید رکو ا هعاص کارا یم اار اکش

 كراو نیس هبغروا نحبات قلهاښډاپ چو بولا قیرهبحو كا

 دبانو یدک یال نوح هلبار یخ وب نیس د مزونکز کدو نیدآ

 یدتامج دک یکیدخا راضحا لاجل اف ئای فواید

 at اا ی دی! یراوس كاس قررقو هد اب كب + نایسکس

 کا ی د لوا تالاس هرخا ۲ تبس یدک هی وزوا
 :یدا ناو فعضو ارت قلا

 ا ارا ا نش ناخ
 نالوا نت اج ق تیالو ۹, ب یت واوا ا فن

 تويم ةدبا جا عا هطاراتفر ابص ران ات یکینج ناچ ا کا

 :لالبضاو اوغا:نرنک ا نر ات ات ازرمم یا رکم السا ۍشادنرق 1

 یاس هفک هدکد کج رکع هبش روا یاد رڌ ید تودآ

 تولو ادیمشب مد هن نآ ونک اردنا دادعا هنن رکج ات خاچ اوب
 تنانع کاش هلا راشم ندیهاشدات بانج قلناخ تبقاع

 یو ر,بولک هت د اییس چنان | یازکداعس رو ه دق دو

 هنایلاس هج! كي ہ نویجوا هلا راصاخ دییخا كيياناو یدتیالام

 يدنلوا تزعو تی امر هد ایاز ندّنیصند قلیان پا
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 هی وص یخ الم مش ESE رو تاو 1

 ج مالسارکنع شهاراقّرم دم السا کے وک

 وللا لع رج رد ءآرو قیرطو ل رع د شاطو عاط
 ET نالوا ه دوصوب ها راد فمر نک رول اک

 قاع جاقر تورس تفت هرلن ول ep AEE و رافوآ

 E HEEE هد اوو فارطآ اکر دا ر ر
 ییراذک موق لا مو هني ژرزوا تۆدا شوج لاتا ق سورخ

 شف قلا تک ره قوص نالوا قوا دن رات .دودعم

 هغر هرکصتددا تهج لاهو وب را .درق بووق ید شوق

 زاندتا تعاظا بولک قابعا راسو یا یلدرآ ل ور هز

 زا دلرا تتعاطا در هعاق یر اکدید ےگ و حاروغدوب ددا

 مفا رکتعرس ها قالخ SS ترضصح ق دعاق کاوو

 قزکی یارب نوا كاوالاخ بر هام راتدروت نادحناو تاج ها

 ی اشد نواب * ینودرا او هل اقم دار ذلت دسورح

 ندقفتوا روبع دابا حوتف دار ر هج رل بدلوا ق ا

 ی موزو هیارما نالوا مات کا کرک لوط انا: رکص

 تام ویدا او ارتتا نذآ هبا رتا ٹال هتاف

 ول نوک ی خج وا رک رال 2 اتم شو نیشدو مق
 وک هاقدا ن دا تد ین یو و لوصو و اسا

 ا وو ورورتاو ید رادع یر دک
 عاوتآ بوت نود هک شا نوک ساو اخو لراشا اھ
 دکترا تمزاب ه دنرا رات ه رفک ی دغلوا بکر صو اش

 كيك چا ییدردنرک ر یاب اه دما دان ولت داعش

 وزاد نوا دعانربو" :یدزدنوگ مزاح مر ھت

 زدنا نیساوعج کارا ن و ی نامرف هلا ون ناتو م

saب۳  
 ی شات

 ی و ان یا یه

  EI TOO TA O Iبت ۳ ۵



 ا و را ی کا ی نا تی و4 تا شب اتش ی ت

E ۱تک  

 زجاع هدشکرادت یرپ وکریدمهلوب یک مالسا رکسع دکنوح

 رط اقو هو د كیيتا شب هک رلیدتنا ر دن هلیوب رخآ رایدل اچ
 وص بولا غوا ه دیک هد هدحاو هعفد یکیعیراوسو

 ءارزوو ه اشداب ولتداعس ندیرلناب تکا نکا یکردا دس رادقمرب

 رایدتا روبع هلهجو ناسآ بويا غوا هلا ه اکر د صاوخو
 هج الپاو ج وبط راب دصاب م دق هشن الو نیولصا ن دنا
 نالوا همان كب مان هدیفار نالوایکلام را هعلق مان كجو دورو

 یر هملق برغزو هشوخوب یخدندنا ي دلوا مارو دایقنا ماند
 یرلمدآ ندن فرط شوناب نن اب نالوا یوپشپ هدکد لک هیس
 هاجیذ هاشداب ترمضح ندلحوا رایدتبادایقناو تعاطا بولک

 هچ و هت بی ونماق تیا هاب رک ن وصا

 کلم هخژوپ بيرق همالسا دودحب « دنیب بناج بوروی
 رارصا هن اغط راعش تلالضر افک هدرابد فورعم هلکعد

 ترضح نوجا یریضساو حد كين اوا مرجال یردیاراشقبا
 مادخ .نالوا هلو هلا یرارلد كنیلبا مور رکروشک ی اشاب
 مات هو رخ راب داوا هن اورو هجوتم هلا رش هر هس هت

 بودیانیکرپ كنج هلبا نیکرشم نالواروصح بولک هنکو ا هعلق

 ولی دتیالوجد هنباوبا بویهاب .هنبرانزب عضو بیوط ازانا تیقاع
 تبقاع بوپلوایلاخ ندشاخرب و شاوص هنب نیکد هب و رخ تقو
 هرهحیزب نیکد هحارص یدلوا تون *هلبا ۱ بلیظوپ بش لوا

 رزو حس یتاوا می انخ زاسو رام الغ تعلط رق و زا هرشود
 هام لس ندانا یدرهک هناسحو دح یدنلوا لمن هت وياه یودرا

 رلیدل و ناما بو دی ناو ا یدنلک هراصح مان هتجاز هدروب نع

 هنسارحص هخزوپ نوک ی جش: ل ر وب نع ٥ ام بولیدیک یخدندنا
 هک ه دن رق هعلق یراک دید رومارچ ه دن وک ك چ ه دیا لوزن

 س
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 هبنو حامر شیارآ نیس هلج و بولوا یرافن شر وظن
 هنکلم هد ا دلخ نوکسع مب ر هاشداب تروح ا

 ˆ ضع هرات عر وضح « دقدارغوا هلشوا نو رقلارخآ ىلا

 دا مر و دنعرهب هل رازاث ۲ تباع راظنا ةا نع لوا بوئلوا

 بولیق اهسشآ | فورعم رهش مان فولشب نوکلواو رابدلوا

 دنب رلاسبلک « دعب .ی دنلوا رهق هلبا اع ف ویس یسلاها نکا
 قارحا هدن آرب ید دانعو یب تایرا نالوا نصمهم ملا داع

 . هلکعد هحدارغ ینوک یعرت نوا كروب نم هامو یدئوا دادرب و
 راذک نالا یدلروی لوزت هنب رق رظنیب رهش نالوا روهشم
 نالوا لارق هسااراو قحا ید رهشرب یلداعم كنا هدنکل اعم

 یشادنرف د وخ ابو ییغوا كراساح اب هتبلا ر دیت یاب كلاض

 2 ناو یسلاو كنو قلوادرمم راتساحو لارف ردیسلاو

 ندا ر د و یر هتنقم ت داع نالک هلوا ندنرلحم! رولوا یلارق

 شوراورپ مان هجع: ال یدلنوق هتسارص هعلق مان شمولشا
 یک ر ل اسہلکر باش لوا شعا زاو اسدلک نیتمو میظعرب ہدریک

 توئلوا ذخارسا هاهن یب ندندا نصخم هتحا بولوا قارحا: -

 ` یدلنوق هنکوا هعلق مان ین امس یخدندنا ی دنلوا لتق یراک

 هلیاراکشودع رکسع بودناروهظ ر ابتدب راقکر ادقمرب ندنحا

 بولوا رادنآ ریست ةع یس هد ایزو رلیدخا ر اکیو كنج
 لر وب نح هام رایدتارارف هنر هعاق هنب یرلناوا ص الخ
 هوارد ناشوا روبع ه دنب رق كسوا ام دقم ینوک یا نوا
 مالسارکسع تولوا تعاقا نوک ترد «دئاو بوللک هش رهن

 هک راسمزاب هرفک ندبلحوب ی دنشوا بیترتیسجرب نوجعا
 قجاوا ررقم نوب اه تع ع هبناطوا كهاشدا ولتداعس

 رلیدقاب هد هج بوعد لوس و جوک یی افس نالواهدرابللوا



 سس ۷ !هیس
 هنبرف هعلق مان لب ح لک نوک ی بدی كار وغض هاها ن دلع وا
 ناکمقس هرفک نالوا دعا بولوا مقاو نوپ اس لوز

 هدنده لهس ناروالد شعب هلکمعا ورفرنب بودا تالنکری,
 ییترپا لایدتبا بارخو قازحا بور وا شتا ن دنن اج رھ
 ندا یدیلنوق هنیرق ةعلق مان داسفناو بولیچوک دندن

 دن رلتزنک نیعالم,نکلو بونلک هتپږزوا لر هش مان زاذنوق درق

 هل یسوز اوروسو ناتمرب او نصحه دنرل د انع هل فلو ا لورق
 هم السا ها هعیلط تولوا نضوج را سیتک نالوا مکه

 رایدتیا كنه هر اکیب و: كنج بوت آںاس ول انتشو نزپ رھ ِ

 ۱ نالوآ یکم هلج سورا و ښا اک بابا لانسا ف اغ

 هرکضفدنا:راتدلوا ل ا8ا: بونا. هلپ رلل اتعود الو ا نیک بازا
 نزرضح هکر کم قجلوا | لّزمم هاج ام هاشداب لح مانن ری الف

 شا رانا هنابرب هتسک لب ندنرالوق كياز هتیچیاشاپ
 بو دلم ن ولآ بوزوق هداره رب بب رق هلیصتوا دهکلوا ۱

 كن هلق ما هر وشت نکا هذن د دص قلوا هح وته ندا

 هرزوا تلغغ هدننفو خاتبص نوعلم مان هر دنا نالوا یتشن اب

 نر واوطوشنآ بود اذیهشت یی هسک رادقم راو ,فوصاب اک
 رشد بجا ی اتشاب ندم السا نکسع نکو دیک تو دیا مافتفا

 راشمزدنوک تتودلا نییعت ریکبفع هراز و دف هتک للو

 فن جات وب نیکد هرارمک ۶ ر تودنا بیعت ,م هلوا قیا

 راندواقیجمم هن رفاو نی هکزلشقا لاتفو ثرحو لادخلو
 تع نو نسو دمالسالها نیرمضت لاف هلا لّضس و

 توتمر و, ناما هماند نالوا ناب تولوا هحوتم يما هواافک

 بو دنا رمز دنیا یتبد ین وف اک هیتر وریا هیچ جسور

 نکل ولاا لالحاو تلوع ل ام قداس ی اشا ترت
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 :ضصوصخ ا ¿ رکوع ادلب تبر کهن نلیلفدآ

 .یزردابهب مات هدوبو ما شاوا رادرش هنس هاب قا

 ی 1 یک لی رکی هل وق رابطة و كيشب م بت اور رپ

 هلبا: مدآ ند شزاغ نشا هرفس لک 3 ید یک ن دش هدقناط

 هب چ وتم: نوجا نيف | هبنسقیش بت احب تیغ اط ناامالا

 با م السا رک انع.« او اول ااو را لق هنرا ئ راو

 کسعاروتس مس زراند لوا اوج بولوا دجون هنبرغ تناح

 هد رز دنوکو هل رس اشیا ین 1 هک تولوا لاپ ندروصتم

  روبنمو یدازل دک هلا قلالد ناخد ندبا دوعص هک ا

 . .,هتشاروام ندندنن رورلا بعصو كنغابط نامالا هدوو مساق

 | اح هره بودن بسنم نی رللوب,راتفک هکصندک دلیارویج
 ۱ نا نعرا هلغم اوال ا هوم و, رزو چ هسا ارلتک

 | هوډ رف باج بو,دیا یون تداسهش دهش بویلوب ت اجت ہار
 2 اچ هلح اداس واد اچ دا ولت اچ سال وا هن اور
 ۳۹ رلکدتیا رابخا هلهجو ۱و ب ولک م دآ چاق رب ندرللوا صالح

 نالوا راس او كلاض لا رق « دلو رابشهزاب می رات لها

 هلکمرپ وا تشهد مالسالها عین فوخ هبت راب ولغم بول لإ اتع

 ناشی رپ و هدنکآرپ ن رللاعفا بطش رکابسع ی راکدتباآ عج

 ديوب نمو. ئ راک د لنا هات لتابخ رر راو دنکوا ی ,رلک دتا

 یدنناربخ مچ ندرلاد ن انا یتیدلوا ی اغحا كگ هب هلناقم

 بسام تغ هتم لوا توئلوا هدهاشم | ید یغاظ:نامالاو

 ۴ تهوکشرب «وکریو برولب رویب هحوت هب رع بناج بویازوک
 هر روبع ن د دنبر د نالوا فورمم هلکعد درب هی هل ۾ كنها

 رود یی داب او روم دیناجره و دالبو ئزقو دور هننورد

 يدياداب تیأذمرا بر هلباءرا را ز لالو ناتساکو عابو زارع

  PO SORE o RAT Eهد ۳
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 رلبدلوا یهاشداب ماصنا قرغتسم هلناسحا دوقن هسک هسکو

 ردشلواعقاو هدننوک ی لا یعرکی كروب زم هام حوتف و محفوب
 .هسالارق نیدوب هرو نع هعلق هبش هرکصتدعتو تجز ردقوب

 قاصسر بوئوا میلست هکس نالوایکب هلیطرش كنا تعاطا

 لوا ن الا یدئلوا اسا « دنرب بوئلوا ناسحا جد نوت اھ
 ۱۰۱۲ هنس تح ردظو هو طوبض+ هدنسهعلق نوبامه قاعس

 ےک ید ز1شط وہ نالوا او فسا یارک یر ق
 یرلفرط لواو داذما هنب رکسع ر وب اغ ناتب نالوا نلارق لدزا
 خرد کک هو ولضام لح رس نوحما كمردسا دابقنا هب ودنک

 .توکید هتسوراب جرت یدناراشمراو تاعم رفظ تاغ زادقمرب

 یراتیعج شعب و رلشعا هدهاشم ی رلکدتارحت افت هلکنا

 نو كربت بو راس ید م دنسانت | یرا دیس رغ دسیعو

 ی اخ ناب نام علا سطل ن وفور موج وو اا
 .هاشدان و ۵ ؟ هوا رانکد قاعس هد هر ول نه هلق

 ناوتدخ س 4 جات مسلقا تفه ی ام رف نام رف ترضح

 ( مظد ) مے دنتفالخ

 نامزرخآ یدهم قخ ياس * ناما نما تعاب ل اغ ناج
 دکن ا نلعن ناخ داره ناظاس یزاع نرصحا عا

 هعلق بودبا نیو یکی قاج“ لقتسم یرلتضح هتنطاسو
 قلا قح را هروبن قالا مط هب هبه السا كلام یب هر وب نح
 ینوکی عکیا كل فظ)ارفص نولیحوک ید ندلعلوا قلطااهینو
 یستربا دن دناو دابآ ر وسو داوسسلا رشک هش مان نورپ وش

 قوردنوفو هرکصندلمم یکیاو هر اصح نیتمرب م ان راونژلز
 تعاتطا یش اها كران وب بوسلتوق هراوکرزب یهشرپ ولدآ

 نا تا ولغوالاحم ندلعو زلتدلو ناما هلبا ناعتعاو



aeدم ۹۳۵  

 . نالفیو ی دلواریذپ تروص ید یراربدت لوا كنيعالم

 نایک ندرزوا بورك ۵ هتلکش هب وعر لقرب ںوجو نوطوا

 ' نکروئوا هطح الم تاق هکعرو توب رس رلکتفت هتسعالم

 یتدبودیااذب هن ر لاخلا قندەتاح ندو را ید نیعالم

 تداهش دهش هرط زاغلیخ ندفااس یکی بوت وق نرایگتعت

 .بودناز اغآ هکع روب هلیارلن ادر مالسا رکسع رارکت رلیدرو روا

 مع اریز و ترضح هرابزاغ نادبا مادقا ه دلح لوا

 رلکلردورلقرت هلا ناسحاو ماعنا دملا قوف منم رکسعرسو
 تولا هشغآ نتا سکر ه هلکعا ناسحارایو تماغزو

 یدازردا ششوکو یس ود مرر و شاداب مرولآ شابات
 ةللا مادقاون تبقاع بولک تشهدو بارطضا هبت مع لاک هرافک

 نیما او یه ابنشا ه دنرلکح ه دیا حک هاوخ ان ه اوخ ی هعلد

 ید بورا قیچ ناما شوه یب كس مان شولقش نالوا یکلام
 بوشود هنغانا كناشفا تجرم یاشاب بوق ند هعلق
 نکا ٹنانع یاعدتسا نادنز هلع ة تع تار كهاتسلاع هاشداب

 ناسحا ناما هر هعلق لاها هكعاوخ ( رفظاا تاکز وقعلا)
 تعاقا هدرب لّزمرب هب هعلق هاتنلاع هاشداب ترضح یدئلوا

 دن راهانرماعباتج ییا دکل د حة وب اشاپ ترضح یدیاراشمروی
 زابدروبب هجوت نوجما لوزت هنن رق هعلق للود هدنرلکدلبا اهنا

 رک اسعاموعو رایکب رلکب نالوارومأم هنتمدخ هعلق رمصاحو
 دترلن وام عانوا هللا تداعسو تاود بو دنا لانقتسا هروصتم

 قرش هللا تفرش تخ یاب لیست لج هرکصن دنراق دروس لوزن
 هجا هجن و رلقرت و راتعلخ هنب رب ره رکصن دنا راب دلوا

 نارماکےظعا رب زوو ناشیذرادرس اصوصخ یدنلوارلناسحا

 عض رم مو جوغرسوراستعاخ تار دنا تاق هتب ات
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 هلو لصاو هیوص رل ل صعب و رابدتا لاعبا بویلوشراق

 ینوک ین زوفطنوا ږوب نم هامبوبقا مار نجما بویلوارکراک
 نت رلقارب هرزوا.د اتعم ید. الا رکبسغ بولب زب و شنآ

 نکلو رابدلنا ماع* او مادقا ديلا قوفو راد اش وروب ب ولآ

 یعق نوکلوا نیفلوا عنام ةکعروب بولوا لز ان نارابد انز
 ندرب کیا وکی چ درد یمرکی كلروپ نح هام هنی یدل وادق
 هدجاتقعاو تقدنب مالسا تانج یدلوبو شن مهل کیا خب
 رلق دنخ منع ندورحا نیعالب کلو راد اتیوف, هنشرفد

 "هدقع یخ جد نوک لوا پولوا عنام هوخد هب دیلقرراشومک
 یاشاب يدلك ساب ندعف هلهحوو نوج :یدشود هريخ أت

 هلهجو لوا بوریدلوط هلبانوطوا ن رافدنخ یار بحابص
 مالسا لها ر وهج هلکش! نیس هظح الم تیلپ اق هسکع روپ
 هن راک قدنخ ددر تفطوا وب ر زب سکه هکیدنلوا سما
 رکشلو هایس ی دیغو ی اهن كيوطوا هد هعلق قارطا هک و د

 ۱ یابی بودا نوماه یارج «دن ار یناوجو فارطا لوا
 قاس ره هرکصندنا رایدکوذ هن راک قدنخ یی وکار راجا
 یرانوطوا نالوا عچ هلیا تبون هکیدئلوا نامرف هثسبهابس
 ندر چ وا ه دنا بوڪ کیارب هلطاب ور کود هیقدنخ

 یراقو نند هلق جورب هرکصندکد تبا ولع قپع ق دنخ لوا :

 یک یکیدتنا  دیهابشم یلاجوپ رفاک رابدلیا ادیب.لاببج هنر

 هاو بور دشالوب هب ارطقو ِتیربک ی ادمد فلعو یادغب

 . .یوطوا بوشاپ کا باترپ هنیرزوا نوطوا بوی وق شت آ

  ,رکسع بون اب نوطو)یلرخو رایدتنا نی ریدن:قفای هست آ ماست
 رلن ادوان را ءتخا هدید ر وما نصیب ی دلک لاعفت | هم السا
 هلک چا یچسرهنس ایغطاا یوروشوا رااقسو تودبا | 9



 e E مست

 قرهعلق زتسمو راورکر هرکضن دنا تبوشلوا تراسحو تراغ

 هدننهن و هعلق مان كى وده لود جدندنا "یدناوا مذ سو

 شیک كنبل اتهاو حوتفم حد عالف نامان تنمو ىلا توس
 . دنا رایدتا حور ن ا۳ا یموک بولوا حوبذعو لوتقم
 یطد و هعیلط همالسا رکعات ولب زوس نروب اه ت

 كيد ة.داز اتشاب ی یک یکی :یغاصس هر دنعس نانلوا نییعت

 نکرد هلا دا تعم رفظ د انجا: نالوا صوصخ هی و دشک

 هلق مان تكسوک.ندنس هروهشم عالق كرارق خ زود رافک

 هدنرالون نیکم.خزود نیعالم رکم هدتس اینا و وبع نادنبرق

 قوفام هکرایدشیا شاخرب كنجزب هلبا هبلا رام بوټ وقر وصوب
 تو دنا دس نی لوف هعلق نیعالم هرخالاب دا لکد روضتم

 زاهظا دا قوه بود ا عضورانزب رضورت وط مالسارکسعو
 iE هچرکا هویت تر تی

 هر تراسخو تراع نیک ام تللاض لارق دن انیدرف قحا
 یرلتاذلاب دوصم كمربدشناتعاطا هشون ان ییارق ن دوت هاوخات

 ناتشلوا رک د :نکل.ی دناشمالروتکر لی ؤط رو نیغلوا

 كلنرهر ردق وب بوت" راب وط هنفرط روصنم رکسع لها هسعاق
 هتم وب هعلققارب ولکدن یهاشداب تیج ترهخیاتضتعم هاتان

 كمريدليب نب رادقم كمال رافك نالوا هدنحاو مادقا هنععف ید
 هلاوحت:هر ةعلق یار هتسعح یاشاب نیغلوا یهاشداب تن ۸ دمزال

 لر ون نهام بوت وق ربات داتساو دسر نویس نالوا

 یا و ینتلوآ تربشایم هعق بما یان نوک کک

 ولی دلیا هط اعا یروس بوت ای راپ زما ی د یرازادنا تفت
 بژاوا هاک | نيغ الم نکا هرژوا قلوا مامرلغت ضعب نکلو

 او سس در ی

POPE ENE 
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ETOی  

 او تس

 راوغلو هنالا هک ردعقاو هدنرزوا كيصع ل جرب هک هلقرب مانلاشرا

 ردربکو رخص مولعم رونب روک ندرب لزم یکیا رب « دنراپن اج

 ید لوا دیقت هنطبض نکلو بودبا دایقناو تعاطایسلاصا
 مان شولقش .یدلر.دنوک هدارغلب یکل ام,رد هبارخ نت الاو
 یلارق ندوب و .ریدنا د اییقناو تعاطا یس اھا هنتم هعلق

 یدوا رت هرزوا یل اح هلبطرش كسعا تیعبت هلارق سون ان
 كلوب یراقدروس هج وت, ك و رقم ضخ ه اش د اب هرکصندنا

 هضلوب اق ناد زل هغللب و ن دیعالق نالوا مقاوم دنن اج یکا
 یسپلاها شوتوو هچنزربو راولبو هجنوبوبو هیابش و
 هعلق مان وه رابدلوا دهعته هتعاطا هلارف شون اهلا ن ایسا

 هد ر صح ون ی دالوا ناسحا ناما هرا روب نم هدش رق

 یرب رهو روم ۶ هعفوب ویو هجبزرب نجما ندر هغنلب نانلوارک ذ
 ناقاذ هرکصندنا ردرونرب هنا م السا ءان هدایز ندزوسشب
 دحرس ه دن امز وب و شعا هغنلب یصتخترب «.دن املوا هک هربتقو
 كنسهرمبک عالق نالوا نیعتم " زا هلی تناصح ی تناتم كم السا

 تلود د .نردلعتوا رلبدسا ن ایا یسلاع ارد زارفارمس

 را هعلق مان راوراشو هکشاب و قونزوبق بولی وک هلا لابقاو
 طورش بودبا میلست نی راحاتفع یچدرلنا هدکدنلک هتسیذاحت

 تسمارطا محم ام راب دلوي ن اما هت زان اج هلنا هدو همم

 كنکرابم هر كس هنس هب امسنو نیئلثو مست هکیوک لوا
 بولک هنسلاوح ن اوتسا ن اصح م ان ناودنمرک ردسیعولط

 كس رف تیصن یک اتپع نیس اخ نیع الم نالوا هدسنحا

 یدیارلشلوا ناشی رب و «.دنک ار بویمرونکت قاط هی د الص

 هلکع ا رارف رابیتخاو ر اید هلرت ید یسیلاسها هعلق مان مورو

 یرلکلعامو لام بوتلوا قارجا یرارابدو رادو یراناسن اخ
 س | تش



 س 6 تن

 . «هدلوب یدلوا عقاو نونامه ل و زت هدابآ ح وتفدارغلب ةو
 ناقاتوا بول وا بیترتسایالآ یطع هلکلک یخ د یسیسلبا داف

 تکوشض یو تنیزو بز هلت زز بوو ا عضو راهدربارسو

 یرادقم ك یللاقرق "یتدیا لکد شلوا زکر هپ هک دنآو ا تردقو

 ندلوفم غ ورا لبا اتات هدانز ندکی نوا یتد یرکنل مه
 هرکصندقدلوا مقج ها دنن هزر رج مرن 4 ناخ یارکحاص

 نیش روس: یازرا نوب اتمهنذا امدقع ید هنشسبع دا راساح

 ندزب ید ینیکبآ رارکن«دلعواو یدنیشلنوق هربخأت هنب

 ندنجا هاپیودع دونحو هاس تدنکر دق نااهل وا نانعرف كلک

 یساما یا مورو نلوط انا نوکحلوا مه بودنا زورم

 لبعت یخدرلنا .یدیاواشعالامیوو هواه اکو یراکک رلکب و

 تن یاپ هلججوت نیفلوا :نامزف قلوا هانم هبا یهاشدابلمانا

 لب و هدر رفلوانروسبولکودرانوکو هدکم روزبه هيلع
 ۱ هاتتشا هدعلوا ید ذعحدزب كب الضو تناسهم نالوا هدنوکلوا

 كيوسخ ناشیذ ربعا یکی /هنسوب بوتلک هکشوا ندنآ زدررقم

 هتشو و: یرلاوق رد اتهب ودنک یرادقم كب نوا م وحر

 كسوركنارافكو یدلو!قملس هنوباننهیودزا بولک هلبایرکسع

 مانروتب نیر یکلاح هعلق ان شنولقش ناتا دغ ندنزاکباراادمان

 یدنلوا یالم" هلن رکسعر اج یرادنقم زویترد جوا زود

 ثانارق شون اب یلارق نیدوب هنیداحنا هلا دن لر وب نح نکلو

 اعم لبا راعدآ هدننفوا نییغاوا:قحال ییهاشتداب اع هلیمالعا

 یدنوا ل ارا هنتبحم دارغلب هلبارلیک بونلوا دنن و دیقو ذخا

 لع رط نهر بّوتلوا قالطا هلبساجز ثلارق سونا نم هرکص
 هتنفنش السا توشت زا ق تیادبه ه دعب یدل اف ولغوا

 تولوا عقاو نوبات رونعندنرهن هوارد هدعب یدشوآ لا



 حر. ۱ وز =

 توا رز رد ن زللوف هلجب یمتریا یدسلوا هناور هتسهب
 دارا شاب ییویقرب شبتفللا دعب رلیدتبا راضحا توپا ناوبد
 ها تان عن الخوا یا رفن نکس نواو نیروخآ ین
 یبلوا یلوتسم ملا تابع, هل ام بودیا لته
 . (نواهتع ع ناهربلارهاب ناعالآ:نویاھرفس لاج ۰
 ندو نقاب هریهر رفظرفسوپ ٩۳۸ هنن كرابلاناضمو ن 8
 نامالآو هجو هج یلارق:شوتان یزاقدرویپ ناتمحا نیغللارق
 ` نالا هما تاسرهو ل اچو نو نال تن هرفکو یرالارق
 هرصانح یدو هاک ت ويعا عضو هع اقم لارف"ی رکسراک
 ندقللارق بودن لیلضت هل رخآ ةو اکو غلوب رفظ بودیا
 هش رللارف نیدو ندا هلسچیو بویلبا دجو یبس هضعردل اق
 نالوا یرلبح انص عالقو یرزاکب یزوپ نالک «با تعاتطا
 هلارق شون اب هلی تیت مار دن هن,بویبادابقنا سد یزاکب
 ههاشداب ولتداعس یاحمقاو یجدلوا یدنازاردباتوادع راهظا
 ناسحا ی هنووق تودنا بصف لارق امدیقم هک دلبا ضرع
 هرزوا ج ورشم هخو هج وه ئر هم رک دعو نالوا دکدلبا
 نوک از وقط كت «دسعقلا یذ ه ام بووویب نویاس# هجوت
 ندنفرطهتسوب كرابتدن نالواهتمان راساح هدکددنلک هلح مان شین
 یشادنرق كنید نب مان دنانیدرف نالوا نلارق هی بولکیرایچلبا
 یاوخ.هب لکمردنوک همان اجر قلعتم هج الضو رص هلتفلوا
 ولتداعس ومص كنس همان. ,یدیا شعا نیسهظح الم شوک خ
 كمالبنارکسع بولپریو نیاوج نوا ولم تاهالامماشاپ
 یتلالج كم السا ه انشدایو ی رفو لنت ایه .یودراوا رک
 بزلوا بوه دمو نار یرایچلیا قلوا یروظغت کا نهمو
 ینوک رکی اواو نم ءام بولیچوک چد ن دلمه لیا



 دوو بت

 ` نیان وط بولوا عراق: ند هرنضاح یکی کدتنا-عاه[یترانخاوب

 قايدا فقول اهنب زیا ی رب بودنارارف هلن رکسعو یدردکج
 تعشماو بعد ر دننفوت تولوا راوصح نوک یدن یللا ر ایش وتاب

 ندنوکتود جاوا" ابطل اقرازقوب هدنرازپ لاسو ,نیھا نکینتکج
 ففقوتالبو یدشزا هی مالسارکسع بولک خد كم درکص
 دیلارفص هل وش یراب و .یدتیا ترشابم هروبع هتساس هتشو

 نداهلینشپ ون دنب دوپ ودنا زدت اب وب دل هتمیعرا تبذوع
 رهن مان هرنن نو ند شمس دارغب ون یخد بولا لز وغالوق
 یاری اجر ها دن اوخبوبفارطا تلبوص غازوهادنشسا
 .مالسا رکسع یلاعت لا لضضو یدربو نیقآ هتکلم نالا غبت

 یدیغو یرصحدح رکی رکن بر هنب زافرضصن هصق 0

 تیک .نسواىرزاسا ر اسوژلنالغوا بوم لار ضاق یتلتسح

 27 هزلرتفد یس هلوقم ین اوا مسو عف اب زاس ؛یدیغوترآ

 ق 3 بوقا ی ی هلن و ید نقل ئرادقمو
 :یبیلاقوت | ندکلنش و :نادکللب هکرایدتنا تیراسخو .تراع
 ةهادعخرویصضحو یدرالغافوقا لازق سونا هکر ڈل وقت یخ

 E نوک ید ناوسربو.لاررف دن اندر ناروج لر. و

 > ۱ .یدردا اما نئوعضم

 ۹ د اشاب مارهب تداهشر)

 ۳ موخر 2۹۳۸ هنس ملا نایت ق
 داش میغطل تام ب ابا انادو میهفو اسراپ و میقتسمزب
 دبا تاود بحات ضرب نداد اب هلهحو ره یتیحاتصو ارقفو

 یالغوا جیا افت ا یدردبا ار تداهش ندپ راب بانجافادو
 هستش اپ هرد هک ر اچ رب نم ا دیل یرب تخم دب نالوا هما
 بوم ودیا شون یداسنهش ماجه دنآ وبوروا قاچ



 بن و

 یدنا شا تعاطا فولک نکا ه دسنتلآ م هاشدان ولتد اعس

 ه را ودنکو نابدتنا هرم اح یدنا شلوا مناتهتشو اب لارقو
 هععو لوس اتسا یراذقم كب چ وا هسنحاو ردردتا تیعش

 خبات ید یباو و ی دارغشی و نادنا رلدوق كنسح هلففاح
 هدننیظوا را در دشا هرصاحخ یی د وب تولک نادناو رادردتا

 اضاب مس اق هلا م السا رکسع نالوا هدنس هرص ان راوتکس

 دزفلوا روصح ندوب نکلو :رابدلک یرکسع راحت نالوا هلسو
 الدبلک هدارغل یوتسا توئود اب دم ه دنا ل وخد هب هتعلق

 بودا كرادت ززوغالوف ندنا ی دنا عبات ارق سوت اب یتداوا

 نامو رلندلوا لخاد هر هعلق تولکو بؤقلاق ریه زصک

 یخ ندنیفرط رلیدصاب نیراسیرتم كهچ هب وقي یتا
 هت رفظموار وضنم هلا مالسا لها شون انت هله یدشود مدآ

 یدا شکود كي ییةعلق نوک جافرب دعا ا رلبدلوا لخاد هر هعلق

 نی هیلهاج ترمغ یخدرلنا" یدبا نشا: ربا هک ایزی قوشو

 یرازوب یلاصت هللا لضم اما رابدش| شب وروب بوروتک هدوجو
 كردم هیلاراشم یکی هردتع م دل وب "رابدتناندوع هل یاقلهراق

 رانسو ,لي دنسچا یی راصح هعالاو- لب ورشسخ کت هتس واو

 رایدردلل هلاارق قون اب نب رلکدلک هج اھم یرکسع دحمم
 رد هلس یلوطاناو لبامور یتعب یرکسع هاجت كلاش اب مهاریاو

 ندرافک هک ردبا دار دن نسر كيم هيلا راشمو رلیدی
 نیحاق زب ناراقم هدضق اعف اتم ندرواتتفر نالوا ذخا

 هدند  ردنا مانوید یدشرپا اشا ےهارزا رکسعرش بوربجات

 نالوا دند وب و ند دعا دالا هک رژ رتو ترهش ید

 لون اتتساو دعک ندروغوار ندفرط ور اق و كارو اطر کسغ

 افکت نازدنا عیاش قفیدنل وا هلرادت قلا هیانروا نیرکسع
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 :٠ 7 (یندنوآ هرصاح «دتندوب لارق شوت
 ۳ (ییدتآ صیلخت بولک هدازاشاب یبحو) "

 نالا سورکتا ه اهلاع ادات ولتداعس نوح ٩۴۳۷ هتس

 نارقالاذوسح هلکدر و ید ی هنورقو ناتسحا هلارق شون اب
 تعحا مع هود كهاشداپ ولتداعس" یدیا شقا نایفط بایرا
 ى دنا عل وع د هتعاطانیسا مار ان ه رکصادنرلت و انه
 :وآوتکس ند لجن ی دنع رایضعب تودبا تعاطارا یضمب
 زاد ز اضو یدک شابا هلتعاطا مدع دنا ابتر نالوا اب
 هکیدلک مز ال" یدک داف مخ نوجآ لالضا ید یموف
 تولا تابع ندنا-یخد یزارناس هک هرب و.لاسوک هروب نم
 یتندوقنلا هس هظداحخ ندوب كهاشداب ولتداعس هارک هتعاطا

 رب کس و اصن مساقو الی اا یرانشادلوپ یرضکب
 ناوشوقیذ رک راج كيتتوا یدیا واسم ندکی چوا
 بوطجاترب ندو خد وب نع-یدردنوکنیرزواراوتکس
 هنززواراونکس بولا هاسمزاولو تامه توراب و ب وک هعلق
 قضرفو ند یادناتشدرف نالوا یار هک زرایدتبا تم نع

 لاوحا وب یدز دنو کم ودیا كوادت رم تم زه رکسع
 یکی رلکدربو وخ هب ودنک هحدقم یزاسوساج كلارقشونا
 راع ودنک هلا مالتسا رکسع نالوا ه دن «رصاحم را 3
 نیت ند هرفکر اسو"یتدردنوکز امد هلصلایلع نوجا ئ کی
 نوح اذا دعا یدزوتکهنیدوب بوادیامجرکسع یرادقهكينوا
 ید هد اس ةناتساو هکب دج هداز اش ا ییح یک هو دتمس
 نزاواوق ید ییرکنعهسغنو .ئدژدنؤکر اعدآ لبا رل هم انتداب رف
 یکیشربا نالوا کل ام: هک وغزتشا (داو رلب داک ند

 و هوتک ت ا ی ی تی نت فدا



 برا

 یسنریا رادو را لتش مبنا رس ندسق لع ین یک زوا
 یدنفا (ییفه یش اہ سو اج تنوسلوا پل نر قفا الع هت

 یا مووتک بوراو هيبتوعب ,یدبفا)فجلوج یاب یهو
 مان الا فعو مالسالا زجش م:یننیع بن اچ كهابشد اپ ولتهاعسو

 بتاج ون یر داق الوم ی رکنی عبا وان او هداز اشاپ لاک
 یرکضیضاق لب مورو نیدلارمخانالوه ناوکرزب ذچاوخبهدنراسب
 یلانها ءالضفو نازم راس بوزوتوا نیدلایحم هداز یراثق ان الوم

 تضحخرو زاشمروتو اج رلاوب وللوب هدنیمز یو ر هاشةاب اعم
 میالسالا خش الا هدنزسغت هفن یش محاذ "دروس هلن قاش داب
 یر) هعل اطم كن اع رکا بودا مالکخ حق یراتر تح

 اش ا ندصقلداعت مدقهلوا ثح,ندنا هلغلو| لح شنا تقبس

 رانلوا:هعاضب کر لنمرب و بولا رانلوا كلام هربعتوررپ رقت نسخ

 ناولس ند هز لوا ج راشلوا قرع هنر قزع:تلاجح
 دننس هل اخ بولوا ع وصم هدف وا سر دم مان هسشپلخ

 له دازرهش وک ی چ نکس نواو سلوا قو یکی یدراو
 نوک کیو زاشلوا تننس هدنس هناا وید كنار اشاپمھارا

 ند :هلجت بوللوا,رمسشپ یرات آ لدکروا باولبفح هب 4 اج دغاک

 هغاتق میس نائل وا عنصو هنوتیو شعاقنبس یز ات ناایدابیرب

 زه بایرا نالوا رهظم هناتسح او ماعنا.عاونا بولت 1 رلقوا

 رلع دن نلک ن.دکل ام فازظا نیوکر رها هاب و,زادقوب اهن

 نیاوسهو یر هعلق كن نفو زلکهم هضرطور هرس وو

 رازان روزو نابلایخو نایدنجو ازابناجو یر هماکنه لرل هقارطو
 صاوخ نانلوا تف ایضو كماعط,عاونا ن الیکچو, یرلا شاق
 ةدیاب وب ردیوربب ناد بص وتو فب رعت ؛.دیح ییصفت كماوعو

 یدملوا رانکا نیغلوا نانلپمق لیصحم :,یصاح باذطا



 س ودب

 نالوم ناهز یور زا رهن هجاوخو تفایط دصاخ هاف "هرز
 ظعازب زو بونلوا دنصق تیاعر هنب رلترضح یدنفا نیدلارمخ
 یرهکیو یدلریدتا ردصت و کس تولیدروتواهدنن اب
 بولسیکچ یهاش نالیش ههصوصخم ن وکر ب ی د هنیس هفب اط
  هفلوبن اتما هس ور نوک یجماوا هنب و رایدلوا ماعطا
 میاشمورلیضاق لو عمو راتلو | شا ند هسردم هيج ارشالا
 یرب ره راټبک كڼوپو رالوتمو قلخ ناتتسزازب و نیوبفوصو
 هلا راش امر عاونا تولب ردتبا سالجا هد ارپ هیعښب هعشی
 هلسج ین اوکی جد رد نوا لر وب نم هام و رلیدلوا یعنی
 ی هدارهش هر ع رکنو میطعت بوزاو هیارس یکسا ناویدلها
 ودیا لاتبقتسا هد اینارزو زایدروتک. ی ادم توون اا ۱

 حن نوا هنو رلیدردتبا نادن 1 هدنس وف نواه هناا وید

 نوچا هاشداب ولتدایمس بونلوا برت تع اب ی اعرپ نوک

 راس یرادقم شی راقرب هقحروتوا بورپ و هقرا هوا ب
 تونو. عادبا ا فص رپ ٌهفص رب كسکوب نین اویا نالوا سوررفم
 مظعا ردص « دنراذيع لب اح رکضتدقدلوا سی ان هسلج لوا
 اشا ما رھپ یسکب رلکب علیا مورو اشا ساپ آو اشا متارا
 لغوا | ناخن تو رز رکسعیضاقو یدنفا هچاوخو اشاپ بوقعیو
 اشایلثی زو اشاییربب دعاعتم نیقملبطعار زو هدنزرایپ بناچو
 لغو ردیاب و كي د اتنخرف ندنراک یایما كیرشدایدو

 ولردلاو دو كب دم ییغوا كني روغیصم ناطاسو كب دا
 نالینبور وتواهرزوابسرب یتیبلزابكپ بفیطالا دی ندنرالغوا
 ` يږلچا رل ری ربنعمو رپیتعم هرزوا, تاهو يديلکچ يها
 دوهعع یرللوف یلج ریتکسا راد رتفډ شاي ۵ ههایشداب ولی داعس

 هبابطءو هبارز و پون وص تب رش هبا هنو رپ دب اڪ

 ع تتج یات وا ی



ef — 

 ناظلسو ناخ دج ناطلسو ناخ نطصم ن ابطلس تعا

 هنناذنمتآ«:4۳1-هنس :لاوش ۲۱ نع .دش ادا ناخب لس

 نوجا م هال اع هاشدان ولنداعس ه دنوبامه هن اضرهم نالوا هلاوح

 بوتلوا عارسخاو عادبا فیش خ اکر بو فیطا دنشنمرپ
 ندابدو زسارس ابزو رلقاتوا یلاع,نوعا تلود ناکراو ارزو

 ثلاث رپ زوو اشاب ساىآ ینات رپ زو ید بوتلوا عضوران ابات

 رعصملا لع ناوند لها رناسو,یسکب رلکب بانو اشاب ساق

 مظعا رب زو نامز دعب هرزوا د اتعم بولوا مغ7 هنوپ ام ناوید
 ئه اش دا ولتداعس ه رکصن دنا ب ولن ڪ مت رکرع رسو

 توتلوا هناور ة.دتیعجع لع هلبا لدالحاو تکو ش بیوزیدن النآ

 هدا هی ران ونامه تاک ر ارزو ؛هدکد لک هنس هاباقم هناش نالسرا

 اشاپ میهارب ار کل نیم کای کانن یا ناجع ندا توشانب

 لانبقتس| یر انا یکنزوا باو: ۍساغا یه و یکب راکپ ف
 تولت زو نو اھ لوزن ههدنبرق تنها دانست بوذیا

 سول ا ورک اغرب زس یدشرا هفوبع ج وا ناشواح ءان

 هوب وللو ارماو اسظع راسو ارزو « رکصن دقدروپ

 هدنرب ولر و بودا سوبش د نوجما زوبح ږ روتس تهت

 هدنعب و ی دلیکح ی زا اتو راشکنب نکو ر وط بولب زاد
 نیسردنو م اتع لاو رتاسو مانالا قفمو م التسالا مش
 تنه و وللو ه.دنوب اه ناو دو راب دوا لا مارک اتضقو

 رای دلی دیر شات جاوا وحش داود ن السیکج بوروتوا
 تولوا نونا ناولد : دننوک ی نکا لز ه«دنعقلا ید هاو

 زو دنفس یتارف یاشاب دګران مظعارب زو نالوادنعاقتم

 روبخار روس هشهت ارعا ضعب ن دعارک یارقاو اشا لنت ز

 وکی ج درڈ ةنب و رلیدتناضرع نب زاهده بوپ والا نوا
 چ
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 هلارق شون ا نوبشب:یوچ هدیک هلارق دناشدرف ندنا هکی دنلوا
 ندیوجمب یک یکیدتشیا نیکیدتک با هنورق روب نم یدیشلوا عبات
 هدنب رق راسکش یدردنوکه ج درا دو دیح لا هلا هناطرار زویکیا

 نکیآ لف انو .رایدشنب نکیا شوقه دب وکرب ۰ دلا زب و راش
 یدو هلیلایعو لها كتسو د نکو رلیدتنا لتقن یامدآ هغر رایدصاب

 هفئوطیخد هدب وچ امارایدروتک هب یون بودیا ذخا نپ هنورق
 یدیشلوا,عبان هشونأب لارقیکب یسهعلق نورپ وش بودا زارنحا
 نیس هلجج هلباسوناب قناد یکب هودنل یدتیا نیکرادن كمردنوک اکآ
 یدنوق هتسسا زی جانهم هاش داب نوج یدردنوکه نو ر وش

 قنابو یداروتک قوشب یو سن ی دلوا فقاو هلاوحا وب

 ی هنوزق هاوخ انو ءاوخ یدنی| ےیل ٥س مکحم بوروتک ید شون

 نیربو ی دنا طفح بولا ی هنورق ی دنروتک یورنب نیربو

 یکیدتیا تقلا هو دنک اما یدنیا ملست هشوناب لارق یورنب

 ههاشدا هدنا ورب نیرو ی دلرامعا مکحوبد نوسَ ا نوجا
 نسج ی روا نم دنس اننا یرفس ن امالا هرکص ی دلوا عبات

 ردشلزاب هلال لیصفت یدتا

 (كسوا هضلق *یادا)

 وار هک اخ هدنعق نبح.ین هعلق كسوا ۹۳٩ هنس ین

 هنب راهداعسلاراد هدنندوعرفس هاشدان ولتداعس هعفد وب یدیشلعم

 یرابضمو هن رش نغاوا هنادنخربس هرکصن دقدلوا لخاد

 لواو مت نیک د اک ارلی,.دردنتیا ناداناو زوم بولبر دنوک

 ي دیار او تبوعض ل اک دنطرضو هسطف ان نی دیحیس
 فی. عماج هدیوجب یدلنوق لوق كيم جوا.هنس هعلق كسواو
 یدئلوا بصن اغا هبزع زویشب موح رم اشاب مساق نالوا یبحاص

 (ناشیلاع ناک هداریهش ناتخروس)

ANAK iat Air alka Sa Cian a سه یا کی 
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 نکرروتک بوربچاق ندشولقش ې هنورق یدک ن د هوارد
 هن اطق زویکیاو دودیج یللا ق و بش یوچم ه دب رق ز اتنکس
 یدکد ههاشدان ولتداعس ندنا رلدراتروق ی هنورق بوردنوک
 یدنالوا بس هکل رب دنک کا هن وارق ن دنلا هاشداب

 هسردی| تفلاخ کوب منکر هرلنوسلی قوب یوق راج هکیدندیخد
 هدنیدوب و م زاولک نب هت لوا رد اق هکلک ندسنقح یسودنک

 یسودنکو یدوقیلا یرکسع نال كي چ وا هب هظفاحم

 یدتکب ولکج یرعوط هنت هلیساق هتم
 ( هنس هنیزخ هاشدابولتداعس هنورقا)

 :(ردوب لیصفت ردشلوب لوصو هلهجوت)
 نو دب هاشداب ولتداعس بولوا مج یرلک راحت هکن از لوا

 بوراو هو بويعا لوبق یشوناب لارق یکیدنیا بصف هتفللارق
 شون بولک حد روب نم رابدتیا بلط هنفللارق یلارق دناتیدرف
 داتعم یدر ونوا هثب رب حس قللارف تو دنا جارحا نادنودن نلازف

 یهنورفبوراو هدارغلب یتوتسا ینایعا تکلعو رلکب لج هرزوا
 رابدتبا تعب بودیا لوبق هغللارقو رابدردیک هلارق دنانیدرف
 هنس هنب رخ دارغشی و بوریو هکب رادمانرب یی هورق ندمدقنام

 طض بول ر ھمو رونا دیلک هلا یدیلکو هللا یرهم كنا توردنوک

 ورب نیرپ نالوا یکب هوبلاو شولقش ید هتعفد وب ئ در ونا
 ی دلک توزوتکهدارغشیو هل تفلوا ندیزلرادمان كلارا

 ی۳ ام رپ یخد كنارایدتبا لتا نوجما كمر دتا ظفح هزوا

 بویمروتک هدارغشی و یدیدیمزب روتک < هرکص هسح ول یدشود
 ربح ه دانا لوا نوح یدروتک هش ولقش یم هما یدک

 بورا ق نادشولقش یی هنورق رویلک هاشدال ولتداصس هکیدلا

 هناور یرخوط منو دب بوقیج هل لبا لاسیعو لها ودنکید



 نیت

 نوک وا یجرکی هک وک حدرد نوا كروب نح ه ام لکد لباو

 هدنفصن كت دتکتوا یدرلشعا هصاح ی هعلق هکدشلوا

 زدرب لیمزوتوا هکر ابدلک هادو نوک یعشب وقل اق ن دج

 یرادقازیب لوا را درب ویلاص یزع راقاستوط نالوا رسا هدنا و

 ی هاشداب ولت د احس هکرابدید یدروتکه کوا اشاب ےھاربا

 كلارق دناننادرف ییعسد ودنک جا: یدا شاک نوخعا قلا

 يدلوا ردقون یدعت هتشپایدیا شلک نوجا كمریدلب نب زادقم
 شیت واج هدنامر نیم هس طب نرادقم ید هرکصندنوب

 هالچ تولکررادقاربن ر دنلکد نخاعو مح دو نادلنکم ر دلت

 ىكى نوح یدنل وس یزوسوب هرلنادونقو هولف و

 یدنوص هلا نیساصع قللارقو یدردیک ی هنورق هلارق شوناب
 نیفارشاو نایعا كرتا هلو .یدرب و لاللقتسا هنتکلم هلجو
 ما هدنشاب اد م دنک وا کی لجن هسکیدد یدتیا عجب هراوند

 نامزره ككدتسیادادما ن دن او كدنفض اکب ةلکشما راو تلود

 هعلوسموق نش نو ردقوب غفر د قدنن هنن هسرولوا تالکشم ۶

 دیس |تعاطا اکسیکر ره ممشزوط هکادعا كنسو بودبالویق

 مرولبک ن دنقح نب هلی اتع كهللا هلی ا هاک ی نس
 راهنزو كليب لارق ینوب زب هکیدین ید هنب لولتلود ر اجو
 یزوپ وطقللارقو یمهنورق قللازق هتشیا كملنا تفلاخم هنبزوس
 رتشنرپ واکوب یاشتجا باساراس كنغللارقو یساصع هنخوب

 ی هنورف ن دمدعت ام ,یدبا شکد هه اشداب ولئداعس هنورق

 تیکیلع رپ مک صن ناو راو ردیک, دت هبا نی وروط هرللازق
 هلا تن اما ه دنس هعلق كن ولتلود رب یحاص هعلق و نح اص

 رتوش شرب نالوا.یکلام شولقشید هدنیحو زار دتا طفح

 ۰ اشد اب هتکنامژو ۱. ید: كنس هضلقو هادنط,ط كب مات

a یا بس یوم | یا SSE 
۲ 
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 بوقیچ هئلوق اشاپ میهاربا ن در وغوارب هکیدتسیا یراتیکب رارب

 رام دآ هی وص و و یدربق یرکسع دفل امو ی دیزوپ

 لو رکنی نت وق شاپ مهازا نو "یا شم
 قوچ هلهجولوا بوکچ هن رز وا وصوپ يديروپ هشرزوا
 ندراثوا بسا لوا یدنل آ یرید خد یغوجو یدلرق رکسع
 بویکد عل اط یخد هزرکر ب هاش داب ولتداعس هک رخ

 كرك هسلیک بوقلاق هسجریدقت یتیدلا رک هسنیا شی ور وب
 هجو ی دنا شفلدرس لپ راوه یدروسیلک ید شق
 یی دلوا هرز وا كلک هلبا رکسع مظع ید یراساح

 سی. شا عج رکسع ید لارق دنانندرفو :یدنا شا

 رکسع واس رکو یمهابس ك رکی نوک عج وا نوا كروب نع هام
 راب دیر و ن دروغوارب یس هد ج ناتوط قارب یلا للص
 كمرك و رحما ن دنا بوقیح هن رزوا راو د یرلق دعس هلا ملو

 رکرید كوب و راجاغا یرالتوا هسیا زم رکسع مزب "یدنا ژرتتشیا
 هداز ندیکحا وا هکلب ران | کح هلی ارش اط و

 هلا رکسع هفل اب هک رایدروک هکنوچ ی دی اراشمر دشکب
 یرلتیکب هحرارب ناناد وق اها راید رشاش كب یدنروب كرت
 مامتهکرت هکرلیدردن اش وب راب وطار دقلواو لید روس هش ز رزوا
 یسافا ی رکی و اشا ا هاربا ناه ید شود قلنیقشاتش
 بودنا مادقا هر نع هلاراجاقاشاب مارو ااداهرف

 یرکبسع كر ید ندنآ ئ د زر وس هش ور وب

 "لس زم هلسجج بوریوجزوب كج روک یتغبدلوا لب اق
 كلونناساو كنه هسخوب زرتسا تیک كب کمک ن د رکعلق

 هدشیوزوپوب هلابو رلیدع روپ و رایدید زر هادیک ن دنراکتفت
 یش یدروکو یدلس هاشدان ولتداعس نوح رلبدم هان هر هعلق
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 هسشب اما زاید ر وس ندید هعلق یرتورایدتا نینکتج قاتا و
 زلثلاتساو ید زار روس هشی وروت یرکسع كرت راشواحو رلاشاب

 یزو كك ر نکل رادترو زارکت هل ةللارلقارب تورو
 رلیدللشاب هکعدو زاب دم ه دیا مادقا ۶ لوا یا شقود

 هتا ندکلوا دا دشمن ززولوا ن نلف کر هرکصتلس

 2 یف تدوت آلو ات جخ هلن ازافوا لر هدن امزوا

 کیر دم اول های مک رب اتم
 یزازاوبد اریز یدنشود وقروق هدانز هنب رکحسع هع
 ثلکرت "یخدرلنا هرکصندنا ی دنیشلوا لکشم تاغ قمروق
 راوبد یرت لکشم هلت اتو راندلشا هفقارب نشت ۲ هنن رزوا

 نیغوج كکر یدک تعاش چ وا ناف زلیدلبی هربآ ن دننید
 كيك ندنا رایدلیت هزاتروق نیراراوید تعلقو رلیدتیا لتق
 رلبدند هاب وا و دتکو  یدلو تاداهش قن زا ندکرت
 دن و شمتک یراع دآرذنق ون هد دارفلب هلو ه دسودر هن

 رلدنشا ژن ور و رازکت نوک یضدرد هر وب نم هام

 قوبج رکشنع هلجو زلبدروس رکسع ممد هشیوروب ول و

 رل هر دلوط یراقدنخ هک را دروس قاربطو رایدروتکر ان ایدرتو
 لوط بودا ی دنوشوا یرکسع لویئاساو ةن ہ دن املوا
 یناربطو یغوبطرلنا راب دلوا هلاوخ هنن را زز وا بوت ا راکتفتو
 یتشترا زاد رۆش و ذ هغارط ندا قوخح لوا ند کود

 هلتاغ یاد ۲ ها قد رطوب ییهعلق ةکیدروک 4 اش دا نوح

 ییاشاب میهارباو یتساغا یز و یرلیکب رلکب هلجو ی دنزوان
 یزکنع یدتنا عاو ی دتا بضغ هد از بوروتک هتکوا

 ندر زب یس هل نوک ی ججو ا راد ئل عید نیکد هنوکچ وا
 ندرانادوق هلج نادوق رب هدورحا هدشنیحو تودنا موعه
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 لرلعلاط هعفدرب ید هلکنوبو ز هریدلوط توراب و بوزاق راویق

 یدیازروشلاج هینیاوب هلبارانجز میظع ہ دن ام زاوا رل هیلقوپ
 وص هرانکل یدلآربخ زی رکسع مزب نوچ یی هبصق لوا
 كلواطو وصرک | راندوق رالواطیخدو رلبدوف هر لوا بوی وق
 روسی دیا ملل« دنا هک روساوا مولعم هبس ررت دیسبر د

 هریمیط بودا موج مدا ده رب ند هنگ ید نیو

 هدنیطواو رل هروک هلبایرازوک ی خوپ یراو ن غل کی او هکنلیدعب

 یدیا رارروپ قر هت راب وطو رلکتفت ق هبلغ تان لب 1
 نشط باو دبا باب | ل ون اسا, کیپ ڑ کس ن دبس لوا
 علو را هروس ن د رلق دنخو ن دیشوراو ,یکرت هک زاندردنوک

 ندفرط ره یک یراقدبقیج «سنط زا هروک یراو ر با

 - ها زاوا یتف لویناسارپ ندنرلعانامه رلیدشدرکسهنب رزوا رت
 نامه سنگ ندر رنسردیک قتغا-ط نون یدرقباخ
 رایدنود هب هعلق هنب بوشود وقروق هرلاوتن اسا هج ندزاوآوب
 ندنغ:دشاش تبا یخد راودنک رد رق مدآ یلیخ ناكر اما

 مهجر ناجید یرانادوبق ساب یدلوالاله لوبن اسا قوخ
 رایدمروک تح ۰یربغ هچرک تیاهن یدلو!قوپ هدقلارا لوا
 ندورحا تعاسلوا راددروک ییکیدتا ما یکیا درب کیا كرتاما
 ید كرت نم دی ر وب هلسصتوا ب وا | نی راقارب رلل وین ایسا

 یکلوا رابدقب یراود ندر یکاو یدر و شت | هررا بخل لوا

 رلیدتیا شپ وروپ ها موجه هنب و يديا قجازوا لهس ندیفل
 یس هنعفد هل نی رکسعو یرانادوف لوبن اساو مچ اما
 كمرپ و هلا لا هکیدشالقاب هن رب یرپ هل ویش بودبا تقدو"
 لبا هتک مک هلب وش ی دلوا ناتج مظع دی د وب یدرولوا

 جک بوب وق یکعنو .یدلوا,قشب راق ھیمار اق کچل



Feرا  

 زباس هل وقت ف ورخ هکیدبا قوک لوح هتب راب دا لص اح
 ند وق ولنا زویشب هلن كس یکا بودا هرواشم هللارلنادوق

 . :ند هعلق کرت هک هلا دیما لوا یدردنوک هفععان نکرت بوراقیج

 ةکنوچ اما ر بل هراب نیز هبزع بویلیوج یرلبوطو و هر
 نادبرصکت ارز رلبدم ه یا هتسنرب هرلبوطو یدازوا كنح
 ر دقزویکنآ نادکر ت قنا یدرلکب مدا قوج ن دنع
 مدآ زادنفهرب خد ندرزودتک اما ربدلب ه دنا قول مدآ

 هحهدان زندزون ند رللوبناساهنن و راب درک هر هعلقبولوا ناصقت

 موزا ه دراغات ی رلکرت بودیک ن دلو یرغ یدقح مدآ

 ندروباط كرت ریدتبا قوب مدآ قوچورلیدصاب نکرراب وق
 نودا كنج وب بودبا موج هت رارزوا یدروک نوج

 باا رازب یکن یم هلج رابدش اح هللا تارا للون اس
 بولود ی دلوا روصق یرلمدآ قوح ی دی ارلتیکب شلوا

 بوم « سم هنن هلهجو وب یدروک رت هکنوچرابدربک هپ هعلق
 لار هدعو رازه یدیا راشلوا كرت مدقم هکمدآج وا ن د هم
 هدشلا كر” نعت ىدى النمر هناا هگو رلتدردنوک هب ورګا

 از هزوآشنآ هد هعلق هب ورا بولک رانلواصالخ و راثعارسا

 ملفت راز اقا هجن و ی دیاراشلرامصا راق هقاب هدن امز هلو
 ز هنا كب تدار هکن امزلوا یدیاراشعدیجدیاو یدنا راشغا

 هقادعلق هننکرب كفان یی دعلق هدنامرلوآ ز ردنا شیورو و ززدا

 بو وط نوت یدیشلوا ناتیتسرخ نکیآ رت مدقم ی دنا راو
 كلوا نیرشت عی كنب ناپوتسل ی دتا ءاک ۲ یرانادوق
 لا چکا میظعو رای دتلبوسو رایدنوط یرلنوب هدننوکی کی
 ةکیدرن وربخ ید شوب رت نالوا نایئسرخ لواو رابدردلوا
 هدننتلا كنسونف نایئسرخ هکردراو ید یرکفرب كکرت



 جنت ۱: بن

 یرواطو دغمروتوا هدبناب یس ارد كع هدفرط یغثاو

 كج هک ېب هلفو یي وبق نیکد هیاسبلک اچ یدتسیا هغمردنوق
 اشاپ مساق هکیدیا كنب رب یر وب اط یهجوا یدنوق نیکد هر
 ندوبق یب هوس ر واط یجدردو ردنا ه بیتا عازبب

 را رضکب صعب و رابزع هکیدنوق هرب قازوا يروش آب اج
 هاج وب ی دیا هدنوپ یدیا ار از اق غل مک داغراو اباعرو

 ی دا هغرالا ند هعلقر دق تك يميرا بوطررو اط

 یدیغوب یراپ وط ویب اما راب دشباب ےکح هی علق «رکصندنوب
 رایدمروتک یر وتوا ندنا یدیا لکد ږابوط قج هی راوید
 کزتو ر دلکد هعلق نیم كپ یس هعلق ع هکیدیا شیداشاب مهار
 زرر و ی هعلق هجر وک همت هدنتلا هعلق هلیا رکبع هغلابمردق وب

 ىدا هدناف رلیدکوود ی هعلق هلباراپ وط ناچوکن وچ رازن ایط
 ندرت یا و رابدلشاب مثل نامه هرکصندنا ,رایدم هر هنسنو
 رابدردلوطو ه دشناب هلق نیرب هدشناب وبق نی رپ راب دتا ل
 هنس هلراقم نام یدرولس كب كلاوحا ù دیسک اما هلا توراب

 رایدن ایط ها رلکرید یظع ن دزوب خیاو رایدلشاب هخعزاق مل
 هکمرک و رجا ندنا كرت و بوضود «یبثط زاوید میکیلوب
 راوئد یدرب و شل اهر 2۱ هکن ام اوا هبلوا تیلباق

 هداز جد كرت _یدیلقس «یشط هلا زا هقرطو ادص دوب

 هک اما ر لدتا یعس هکیرکو را ندراوید شل هلیا موج
 دن هرکصندنا و راد روس ه رشط کرب پ ودنا كنج مکحم
 هراوید كرت نامه ارز یدلوا كنج حظع ندفرط یکیا ږارکت

 یرلکنفت لوس كن هک, یدراردیا مادقا هکمرک بودا موج
 مادقا هل وب هعفد چ وا کیا رایدتبا عنم هليجوک هلبا یراپوطو
 هس یرغض ن د ر رض هرو دنکحاما راب دت ارم وهو



 ج ا =

nsرادیمان تی اخو يدي یر اد قازتپ  
 راس یکی رلکب و ی دتا دازآ هاش اشيا یو ٩ کا 5

 ی و رلب دتنا عنم و یر ناالتز هعد راب

 كایطالب کل« نیربلق یدیا شه اقرانادوبق ه دنس هعلق
 كراساحو یدبا شلرپ و اکا جد ج هکیدبا یشادنرق.كنساب اب

 رانو رو د نغورو فورغ شولتمو :یدبا مافی ه دنا
 ید «.دینکج جاهم رود نغور ی دیارلت ا دونف ش اب

 ې د رانادوق هو ی دما تکی وار تپ ان ئ ھا هل

 چ رارب شم روکتنحورانا دویقرارب ځد ندانناساو یدیاراو

 یدبا راردیا هظفاح ییرب وک يركع قالغا زویکبآو یدآ راو

 يد ولک ند هقشا یرانادوق نوژوباماو رایدقاب یب ورب 2
 دن اما راتبا لتق نزلنالوا هدناو رلبدروت اب ب راک كکر

 نالوا هد هیلقو رابدوک هب هعلق بولوار داق 2 ۱

 رابدجا شارعوا هلا ل رت مدل لوا هک همت رلنادوق

 رک  مقا یشوراو نالوا هرشط,ناد هلک هک رلبدتا هروانم
 رایدس و 4 هک القا هدانزیحد هب هلق توتغص ه دنا ك ر ۱

 یدناب یدلواربارب هر رابارم رل واو رلکلتتح لز وک لوا
 هکمراک مدار هن هکدرډت اشوق هل وش یب دعاق اشداب ولتد اعسو

 پوشالود ندنن اچره اش اپ ےھاربا یدلاق ناکما هغ هنو

 یدردن اش وق تاو تزدو یدق اب ی در وک ی ره

 روشالوا هنس هعلق زودنق هک هجتراو هغاط قاح ند هنوط
 ۱ نوجمآ قلاوص ھو دکن ایی ید ز.دنوق رکسع ت اقرب
 هلمرح ی دنکم اشداب ولیداعس ه دن رق هن وطو ی دوغیلارب

 يارس ن ابر اکو یا سبک وقرام وسا هرات الغوا ء اسو

 ا ا رڪ ع یکب راکب ام ای دنوق « دبفارطا ,

 او شعب



 هتت و نا

 یدوقیلا هدنابو ی دتا راع هلا راتتمو ی دلک هلارق شون اب

 یدتبا لس دلا رم شون ان و ی دلآید و هلمج و وب هاشداب

 هاا طط یدو بو روتوا هلا رط اخ یایص هک راب دیدو

 یاشاب من اف و یدوعلا ی E مر جا

 هک.دلراععا هدناو یدوقیلا هلس نیساشان نو زن رط قاغا زموغو

 یر هعش نالوا هدنرزوا هتوطو را هلک هعلف ندنف رط هوط

 هج هد دوغ ند ةك دو رز ه دنا هظداع یاخود راسو

RA RED ARES 

 اما EG RE هع رکتع

 اتشاب ے ارتا یدناو یا كه اش دات و بودنا نیتیعد

 هلل وا هع در ره و لە دیک کوا رک هج اش اد : مارو

 یو | س ربحا لزکتتع چ کد, وا هت رر انوق هدّدفق

 هم درک د یر ک اغود هچ یدنا او را ها كرادت

 یریغ ند رز اسوطو ندرایک تحرک اغود هج زا دک هل
 7 وک جوا ی نک تولا تولکو" ی دیا یک نکا رو

 ا ةر وش ه اشداب ولتداعسو راتدت اشوق نس هملذ 2

 هرازولوپ ییکو رلنونیارمعاحم یب عاق ن ندفرظ هرلک رکب

 واتس ےک نیک هک اون فرو نقل خةم هلک نا,رانوسدا لک

 ما دفع نادن وز ؛یدشانب هللا رکسغ واتش بولک یجد هاشداب
 هب هنجاق تولک ان او ول :1 كيت ناکام ندزرغرکشع مر

 یدا قرغتسم هروع ناص ك زوی راتو ی دنا شم اق
 ی رک ف زو اعام اہ لت دنشنا تخت هل هل رکسع لر واود

 یرفلس 3 نم هز یدنتلت :ایژروغاامایدا وک یھ ا

 یانو زط قاد ی زار | دقارب یس ی دساوآ زبسا یس رک



 س ایک س

 یدک شکنس ههاشداپ هدنا ی دبا قوح یف ن دنعو ره

 هنسودنکه ا ښداب و, ی دشوتوط لاو یدنلوت هلبا هاش د ااو

 یدریو نمزاول راسو نیس هداوزو داز هلجویدتیا تیاعر كب
 یس ااعر نالوا هدنندوب رب دلک هنیدون بوقل اق هلس نرد او

 9 راپ دلوا ن انیرپو دکلی ےب واب د خد تن کمعو

 یدژ | دان را دلا یشوراو كنندو یک .یکدلک هاش دابو

 ةة ةىو ی دبا ی :ا دوق كاب ركع راج یشمط

 رايد رک هب هسعاق ځا هلی رل رکسع ی ږیا یرلناډوپق عن ناو
 هکيدروک هم يدتسیا هلا ه راو یی هبعلق كرت ه دنیح لوا

 رلپدید لهریو ی هعلق ر داکد لباق قمایط رد هغل اتم رت

 سر و دجک تبقاع ی دلوا ل ۳ یشابط ید زا دان

 ی سم هعاق هللا تلرتو ںایدتا سج ی رول نه

 هی هرکصرلپ دورو ی هعلق هرکصفدناقو لق هت رلبدتیا
 نرلقارب هج كرت نیکی راکدلک هتل را ید اتسالک ن کر اقیچ

 لاسو نیما بولا نیدسغاک هرب و و ران وسقارپ نیراباونا و رپ

 ند لق نیس هچ بوز وا جدید نک ی ډب درت ی
 بوراف.چو بولوب دس یربهک + : یشامطیدزادان ناب دوس

 ی دکوس كب ی شب مهار ردروتک ها اپ مهر

 ۱ نیبشاقازرب هلب | هچن بوبوق ۍړ اجت نس نوعی دلرازآو
 او و هب هعلق بو ر وط وشراق هعاش داب و

 رلنوسر وتوك, هلارق شون اب ییالومص دوخ ان رل ها هی هنوط
 ها س و اح یکیاو نوا لق هللا تساسبس یکیدتسیا لوا
 هدنراک هن وط شا. ی دراداټر هغاار.هب هن وط هک. درب و

 نرببنکی ی هجن ابق ی دا رصص هبنع او ی دروک قرچرب
 ندنآو یللتروق ندر و دررص نهج اة یدپارانتوط

E فا ی یاس TT N ECE یا OOTP TOE 
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 ن دنبدوب دنانیدرفو نوسلوا لارق هندو شول ان ییالوص
 لب كج هاك هل اتع كهللا هيلا د است هک هوش نوف

 هدنیدوب مزیراقیج ندا وب یاو مربراو م شک

 هسرولوا رد اق هکمردلوا هذآ ییز لوا مرؤلو هد مسا وب

 دوخ رکا رولآ هسرول آ هرکصندلا یار علق یک د وب
 هلیب نیر علق یتیدلوا کل ام راش ین د مس ررت دلوا یا ی

 رداف:هرکسعزدقل شولانیالونص. یشارعا تعا واو مرولآ
 زه هر دش هج اتهم نوسلک هنس ؛وا ج اھم هس رولوا

 یاضعت هزرهو هشرولوایدارغ هل رهو نوسلک هندوت هسنا

 یدل ر معا مکح نوش( لاها نانهآ مدیا لیکن نب یناهشزاو

 یدلوب « دج ن وددک یداک یس كل رف دن اتدرف نوح

 هب ودنک یاوحاو یادلوب هد هحلق مانرشوآ م دکل رس

 . دس هجلو ج یک ؛ینیدلوا فداو هلاوحا دن اتدرف یدردلس

 یدزدنکرب یرارپ نالوا مال ید ما.دقا دکم زاوکیکزاذت

 منيع هج اما ی دنا یرکسسع هم كن لا نوا هثحاو

 لا یرضکی ن ایلس ناطعلس نادلوا لخاد هم رکسع یکیدتا

 ءاشداب شوئاب ییالوصنیپ یدلکهلنااشاب ھارا مظعا ر زوو

 هب هوبل و یدلش اب هنکر | دن رکسع هرز وا یک دتا ما

 نادنا یدازراو مد از وشستل |قجما  دنن ان ین دلک هت

 بو ر دنونکحرلهدآ هنموق ر ان راسو هل دراو نتكلم هل

 هغلابم ی دلک هلبا رکبع یخد نابلس ناطالس ئ ذا توعد
 ژرید ی دیارکسع كي زویخوا ؛ دسلید قلخ ی دیارکبع
 حاهم ی دن ی هوارد کوا یدک ی وص ند دارغلن

 رابح كىلا یخ د شاول ات یی الوص یدک هنس هوا

 یدینعا كرادت ر اکد اب یخ ند یعاوجو- یدبلک هلیررکع د



 س ۱۳35 ساس

 a ARD هحو بو ید یارق ے دن اند رف

 یدنا یشادنرق لر اس اج شقوطزرف لور اق نالواراساح

aیس هد ویو لدرا یدلوآ ل ارق ه و دب مه ےب مه ه  

 حوت كنا هلفلوا ندهل قروع یدنک هکلم هل بوجاقندنآ

 ندنموف راحو هنساذجاودنکن دهل يدبا قوج یایوسنعو

 یدلبا توعد یرانایلد ب ویسا ییودنک ندننایعا لدراو
 داو قافلا كس هلج یدنلبا هرواشم ي روما ودنکو
 یجلیآهناولس ناطاس ولتداعس یهاشداب رت هکیدلوب رارق
 یسونیطالب تشاو لدرآ سن ةا تا توام رک

 یدردنوک راتکس و ااده هد ایزو ید ردنوک ېب هتسک نالوا
 ی دراو هت داعس هن تی بوت ۶ یب هنوط ند هرتسلس ید لوا

 نوک چوآ یلاوحاوب هلکناو ا هیاشاب ےھارا مظعاریزو
 اشاب میهاربا هر دشلوپ هه اشداب و یدلنا هر واشم

 مرار زو Ss ەاشداب یدلبا ض ی ههاشداب جد

 نوسلیوس یلاوحاوب نوسلک ه دنتق ناوبد لها راسو مراافاو
 یلاوحا رهو ی و دلک هن اود یجلیا ر وب نح هرزوا یکدتا ماو

 A هاشقاب شبا یدرلکد ند ه رخت هاشداب ی دلب وس

 راتاضق هب یسلبا روب نمو یدلبا هدعو هکعرپ و م درا لب
 نوچ ید ردنوک هلبا تمرحو تیاعر مطظعو بو رب دیک
 ین ادوش ها اناس جد لوا ی دتشیا ینو لارف دن اندرف

 ههاشداو یدر ذنوک هللا تلیسلبآ یب هسک مان ناوبا نالوا
 هطرشوپ ملص اما هلو ص یرلنیبام و
 راسو نیس ههلق دارغلب یقیدلا ه اشداب ی دا بلط قلوا

 هاش هاب ټو راو یا نو هری هو نی رةق

PSیاد دو "ی دل: هتصغ تب ا  



 رود نان شعازالوا مارو موکحت هو دشب رها

 ندردنکسا یا و رب ندلی كي چ وا هعهح -وم یزاربهتو

 هډنراڪآ رار د شک او ها ٹزاوت

 هاشداب ولت د اعس ن دش وال لارف ردج اهتالا رهاب ج ارب

 هیط هی و دنک هلغملوا لخ اد هنس ه ماع ةن رخ هالا
 Ay سولقشو ییغوا یکب كيدنو نیکعا ں ءا نیا

 ۱ بوشوا لاسرا هب و دنک هلا یکنریا نوغزباو هرب نرب

 هسلکنا یروغا یتلنارف بولوا زارغارتسو ره یرا صا نیب
 ند هت دا صسم تلود یستربا س ی دلربدشرپا هم اما

 هدانز نکلو یدئلوا تعزع هنیرافرط لوعم تسمم لوبن اتسا
 ید یون هو هليا بارطضا بولوا راقغوص

 لراس م حط بوليرو تزاجا هنقلخ رڪاسع هلچ

 یکی درد نوا كلوالا عبر هام لر « دیا لح ارح یطو

 ی دلوا رسم لوصو هب هذي :طسف هی

 (ردسوچت رندن رات هرفک كنارغ ی انعوب)
 4 ر اع ءاغوب كرادقم اع هاشداب رارق خزود رافک

 بوئوا هجرت ال اجا هک رلتعز اب هلت و « دن رشت راوتودنک :

 م البلا ة اع ىس جوو دلا مقرت هم وب

aسونا ینالوص یس هدوب و لدرا هد رات ۲۵۲۱  

 هنغلنارق نود نیسودنک ی رلرضعب ندنسن ادا تاتسارحا ر اجت

 ارعا نابعان و ۱۳ E هاکعا لوق

 هلارف دناندرف هګ بویمر و اضر یشو طالب تموق راحو

 هدارغلب یوتسوا را دلوا بل اط هشت الوا لارق بور او.

۴۳ 

 هی هد
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 ترضح بوقج رفاکرب ند دعاق ینو ڪک یجخوا نوا
 نالو۲ سو و ا ناکا ند رو ا دخ 0

 اا ن دع لد ءا اچ احسا اب ترضح ران در ولاص
 یمگناو "راب دروس دازآ یرفاکمر سا ددعشمآ 9

 یذیتلواربسا یک لکرپ ھتان یرادقارب كنب رک باب نیر
 ی اا ولنداعس بودروتک اشاب مهاربا ئرو نم

 كارد دن ادرف یرلنو اه ضرغ ق جنا یدینمالک نوع اقا
 هنر ی رادقم ی د هرگصندنو یدبا كمردلپ نرادتم

 ر دقوب یزج ندکهردلب یدح بولک یل امت هللا لضفب
 رلکسره بودیک ید روفسم رار دا دازا یروفبع لر هد

 یرعوط یس هلج هدکدلبوس یزوسوب ه دنرمضحرلف وغو
 هدا کل راشمز اب هدنراتش رات هرفک ین راک دید شلوس

 بولاق ندنرزوآ هعلق نوکلوا نیفلوا بل اغ یشب وشن شو
 هب عرب هد روب ن زورو ی دلنوق هنبرق هعلق مان ع درب
 ناتتسرف اک فرط ره یدلوا نان وط ابوکه سکیدغابر اق
 دصقلا تنکع داود تن ون هو تردق م اونا لی هن
 ین وک یک ا رکناآ رم + ام هلرپ تب وصصو تن رازه

 شکلوا راضحایرب وک هدنکوا نود ی دناک هو دی
 3 شا

 ی اوآ ترشاص هروغ هن رافرط هتنب یلاوتا لع نامه

 یس هفناط یراکک ہا اع هاشداپ بانج ینوکی ادرد یعرگب
 هد هةتا قو یک یب ران دروم رو صورو هلا ه اسو

 سوس د بولک ارق سو رکنا بولوا نوتا ناود
 عاولاو او رخ هرخاف تملخ بولوا یه اب هلا یهاشداب

 نالوا مرهنم هدحاهمو یدلوا فرش هلا هیاهاش دا تباذع

 هست یا كلام هجات لوارلنلوا لارق ہک نس هنوف لاوال لارق

 و فو ا سس سم دا راف افق یا ۳۹۹
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 هدي و و یداوارداس ر ردنیعالم

 اا قوط بد وع ند تو شورا نوا

 سالبا نالوا یسادتقم كراس اب اب وید كشربا ی دلق ن نح

 ندراّتس یس هیاب و یس ھبت یھ هدنرلجما را رپ د هسبسق سنا

 ندرب کا مصعلا دعب ینوک یا روب نم هام ردرتد ورترب

 هاوه یرراوندو یر هل تلح لوا يبل رب و شب آ همت
 یدتلیعا لدکر اب زاغ نالوا * ید هشب و ر ون ی دلوا نر

 ید رافک بویلوا دیک ینوتسم نکلو راب دب رو بودا نط
 مدا ناوارف ن دنیفرط هلفم و رسضاحو هدامآ هد لوا

 E هدالاعت قح رب دمت یدلوا كاله

 نار ا تودنآ تاتش هب مر د شات دش بویلوآ ر دم

 تکو بعام هنادقاو تکرخ ب ویلبا باعیبا فرب و

 یرللوف تارا فطام ف هاشداب ترضح ن دلجا یغیدلاق

 "لباتقم ت ودنا ج ومن یس ابرد یراتففش و تج ره هدنب اب

 ذوو اجو اشا هخا ر یر و
 نالوا هرافک كلام نیک د هن امز وب اما رایدت | رها عارف ند هعلق

 قلنادانآر ڭكلنوک ھر ه دنرار اب دو رادو مع انغ ناتلاو رلیقا

 قوا بعتو رپ ر راقلبارخ نالوا بولب روا شن | بوی اق
  لصتم هرب یرب هدراتالو لوا ر دنوزفا ن دنس هبت رع

 رار وس مک هرزوا را هتسب و هنیصح نوصحو ج ورب و عال

 هدرارت لۆ | هتسلوا ز وصح هلن اروسررپ ېس ة سنك يهو
 لد هن انآ سوق کلم نما بويل اق درف ند ر افك

 هدر اژابو و د را هن هلا هلچ وب ی دیار رم م اق یل اخ

 تاپ اغ بولتا زوبلک هرهچ یر لورا ناکا وس
 4 رقص هام o ERI هفاعوطو

 Ss تره



 |, كلبا مور ع رک عرس نوک ی جچوا یک هام
 ., ولی داعسول وزن هن ارق كن هلق هليا یراب زاغ منخ ما
 . عفت حرب هجورب ندهعلد رادعمر ید رادم تداعس زاکدنوادخ

 .بوقیچ ند علق رنک ج خد هد رول نع موب هن توئوق هل

 ه اکردو ش رپتهآ رداهب ئکیا/ ن:درلبش اب اب بولوا كنج مک
 شواح ر هنتبسا نالوا.فورعم هلکعد غ فن دیوان لا

 .نوکرهیاوتاییع راددلبا شوم ارفیب ید یابند هلباتداهشماج

 راشارغوایناوسخو رلکنج یلاع هلب وب بوقیچ ند هعلق نیعالم
 با نام لاک هسیا هرو نم *دعاق یبیا کد یلاشت ندقلوا

 بوج هلا لا اچ بآرب یکه نوطرهن یاب اص ونصخ .نینم
 . وام هلا بآ دوخ قیک قدنخو یس دیشه ح ور ندشناحهرق

 ادو هیشندر ۲ :راصحرب هاو یدالیاسرهنرب ا: وک

 ه بنو ترک ک یرانزب سو ب وطو تارذو یانو قارب تولوا
 هعاق بوشآ | نصح نیفلوا هناسم .دعب اصوصخ ز رقم تبوعص

 بقن اتضاحو قمر دلوط نیرلف دخ هلکمال رونکر لپ ووط بوک

 قولا نیر اود هل راع ااا ایا5 نیضمواریب دت نک وا

 یرکیع لوطاناو تلخ وبق اموچو قهابرانیدن هت راکب تاو
 هن نوک جوا كکرابم رفص یدقوارما قهردلوط قدنخ
 كلم مچ هکرایدتبا یظع درر بوقیچ راک یخ ند دماق

 لادجو كنج نوک لوا ی دیا شالوا عقاو كمروک نظن

 انا با ت اتصع داف مالعا تا رغ هکیدلوب لاعتشا هیت زمر

 راك یدلک د نکک یی فت ندنرب یرپ اضرف یدبا راشعتراق
 نرو و ود زا هلوا لخاد هر هحلق ندرب رب اداپم دلکمروک یلاحوب

 لاو ,نوخ هتنغا كابا افك اتلوب هدکنجن :هلجج زوایدیا دیس

 یکصندنوپ یبی اما زوق هحلق نیکدهیوکل وا . یدنوا

N CTT OREنهم یا  PY SOPتو  

OO EET KEتست ره و یی  

 ا فف و وسر اا

SDR ic kraات  Eی یر ی  



 a a ی نا تم یاس ی 1 و وا

deelتسسبا و  

 یرھکب رادقمرب یشابنابکس نیفلوا مزنلم ید ةخحارخ تولوا

 ی رللوق راس رر اش دات ولنداعس بودنا طض ناکام ىلع ۱

 یدلوا كلسنم هندادع
 (نامالاو هحو هک راساح هاکتخ جم علف هرصاحم )

 هنیانج مالغ نودب رف هاشدان نوج ۹۳۹ هنس مارا مرح ۳ ی

 كندی دناندرفیارق ۾ هع سان ضتقم یناباهج تیجو ترغ
 كع مط هلا قول رفظ تمس یتقورع یرادنفاو تکوش

 یسهعلق نوغرسا بولچوک ند روب نع لح سپ یدیشاک مزال
 اشا یک یکب اج هردنعم ندلزم لواو بوتلوا لوزت نب رق
 ی دلوا نعت یدو اوش» هلا یرلب زاغ هردنمس كب دمع هداز

 کد رق یسهعلق هلوک ید ندنا هن رق ینهغلق نا معوق ندنآ
 ناسا قارحا هدنام روا یح ر دشعلوا هی هژعسا قا الاح

 مالبسا تازغ رار بد ی دلوا بس هغعاوا هیس قنات سلوا
 قررفتس هیانغ عاونا بورک هنکلع جوکو جید هرکصندنوب
 نی رلهلعا راک اخرافک نوتلاصراتیقا هبناوخو فارطا رلیدلوا
 رلبدلک هواه یودرا هلا مانع دلا قوف تودا نالا نالا

 ی دلنوف بول یک هعلق مان نیژوب ینوکی حر کب كارلا مرح
 بوراو هنتلا چ كب دج م وحرم هداز شاپ ی ینوک لواو
 یس هعلق نژو د نورفم رفظ ءاشاداب هللا نوا یودرا

 بوری راک سم هان ی ید دهم ابو لو و
 هودنعم هکر ابا شاخرب و شارغوا یناورسخو هدنکوا راصح

 هاوخان هاوخ بوروتک هدوجوینل زاب رس یرلکدلک هد |یراب زاغ
 راش اسف هد را هتعلف بوروس ند هکر عع نادیم نع الم ۱

 رلشهردنوک ید نبع زام جاقرب نوعا لد ناد زاشک ناو



 س ۳ .تس

 ۱ ۱ یدشلوا هوت .دنمزلبن اب
 ۱ (مبظع شپورویو كنچاب مود ران نودب ذملقعق)

 ی ا ٩۳۲ هنس مارطامرح ٤ ق

 یدناوا لوزن هدنچوا رلغاب ید بوناک هسنب رق نودب یتوک
 رافکبولب روق راب وط هنناوجو فارطا بوئلوا ءرصاحم هعلقو
 كنم ارطیامرح هدیدج هنس بویلبا ترشابم هکلحو هعفادم ید
 رفط هایشتداب نوا ما .ی دنا هبنشراهج هک وک ی درد

 نشود هن رزوآ كب هعلق ی دشوا نامرف شی وروب هللا نو رق

 نیک د هرهظ تقو قحا كتدهاح نشوا هشناجره راضحو

 نابهتسا ويد نامالا رهظلا دعب بو روئوک ت قاط هنیرادوع
 جغ بوقخ ند هعلق نیرشضا نیغالم یالآ الو رایدتآ
 هلک کج جلف هنیرب ن دعالسا لها نوعلمزب نکر دیک ةت رافرط
 پاون هب یبوقرب یار نادر راتف رک م السا لها دوخا
 هلکیا عایسا ندا زف هدشجا ییوق نکرروتک بودلکوب وید

 ندرانبخ دوحو بولوا ربع فلع ین هل بو زوشوا ماد
 ناصبلبا هلبایرکگب رادقمرب هنظفس هعلقو یدنلوا ربهطت لاک

 تلود هاشداپ ترضحو بوللوا نییعآ كب نسح یکی اعم

 هدنلحشوا و رلیدتبا لوزن هنب رق نودب یکسا بوچوک هلبا لابقا و
 ربظن نودرکر بس لیبقن نوا ازع داب كزابم بولوا ناوید
 بوتو نانبح اهناویتبخ تعاخ هناواغاوا رهاو ارزو هلج بوگوا
 یدنلوا یراتلننامداش رلکلتش بوت اج یناورمسخ "هناخ لبط

 :   (ندیفب دوا ب صن هتغللارق نودب شوناب لارق)
 یا ححلا دعب یدروک ذم ۹۳۶ هنس مارا مر ۱۱ ین

 هتسودنک و رک نودب تخن بویلماتقفشو تفأر یاجرف تیاثع

 نیرق هتیاجبا لو. ء هلک عرسضنو عقوت هدنباب قوا تب

 یو تا یه نی میس ایام دیس ین یا

3 
4 

ِ 
E: 



rg e FT 

 تس ۷۳۲ دس

 دابا تتحن دارغلنا هی نوک یر نوا كن هفت رش هدعقلا ی .

 م دعم هنا یس ر وکح كسوا یدئلوا لوژت ةتسدلاوح

 كلکر اتم سخا یذ یدّینلوا رد اضایند شیر نامرف

 هسورکنا نیمز بوشوا رو یم هلن لابقاو تداعس نوک ی کس
 فیرشت سارع جاسهم ینوک یتمجوا نوا رایدستا لولح
 لابقتسا شوناب لارق روک ذم نانلوا تیاثع ینللارق" هبق دلروب

 بوت وف هدر بس رق هع لوا ا ئر شو :

 . هو رکی هو بولی روق را٥ درب ارس راقاتوا تولوا قارتوا یسادنراب .

 یجدیرکسعسو رکنا هدنراقدنلوا نیب زتو بیترت ه دنرب ولر هوبا
 نادنسازاهوکش اب رد رکسع فص ییا تولوا راوس هلا ی رال ارق
 کاش تناهم دهام اما رلیدلوا هحنوتم هوامش عاوا بوک

 تابشاډ هکیدیاراشملوا ل سوه دمو هتسمد هلهجور نادم السا

 هدنکو ایانوان روا ̂ ناو د یر ازرق ید ا ناباغو رهاظیزلتر خو

 ندنجگاناشوبقوکسا قالوصناروط هدنداعسباد تولوا هداس
 لر هديا ناباپ ی تانفلاو مالس هفارشاو نانیعا راس بوک

 هني زلت اقا ت دابعسنوضح نارق ند اک هاشداب ترضح

 هدتنعب تولوا قرتشم هل راس واسد فرش هدقدلوت لّوصو

 روطنم ها هناسهاش تابفتا نسج بولولوق نب رز ؛یسرکر
 لهجو ره: بولوا رورسم هللا راوطا شسرب و لاوجنا صعقلو

 ءرشط بوقلاق هلبا هنایهاش دیعاوم عاونا توتلیق رطاخ هیلست
 هلا ن رز تعلخ بو ترد ه دنتسو ق نواه عاتوا هدقدقبح

 بو وا لاو بورمک نوعا تعلخ هنارکش رازکت یدئلق زارفرمس

 لویخ هلا نیز عصمو ما نرز سار تزد « ڈق دقبح
 هنماسفم هر مارک او تیاعر لاک یدئلوا ناسخا لوس تادافتس

 نودب هلا تیعع بولحوک ن د لح لواو ی دلبا:تعحارح
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 لاتحا ةلهاسم هدناق الم هغو اڅ باک تویموق روصق

 لو ظعلا ناعش درون اخ ةو رابدروم هشت ود هلوآ

 كناشاب اربا لبا اشاب ساق یسکب رلکب لا موز وک ی جوا
 ی اتشا دوادو یدللوا لاسرا م دعم یا جش تارکسعرس

 شاب بولت روق ررداح ناورسخو رفت نوگلک هدلزبم

 یه ااو نایعاو الکوو ارزو مظعم ركسع رسو ےظعا
 تارکنعرسو دلا افا لاع هاغا رفظ کاتسع

 بور دنوک مدقم هللا یکی رلکب لنا مور هیلاراشم نیغاعس

 یقطصم یان ر زو هداشاو راب دلبا تعجا رع هرهش رودنک
 یراژو لکم لا تلحر هیات ناتسبارس نداتف نیس اشا
 مظعا ر زو لو الا ڪک یبا مور بولو ا تباتع هپ اشاب ساو

 زکاسع ةماع بولوآ ررقم هن ناترضخ اشا مهار رکشعرسو

 ینازوب هجون ینوکی نعنکا كدنرش ناتضمر هلارتام رفط
 رارضصو راو بوغأت رارومب هدا ز:راتهدو لب ه دانا وب قاقنا

 نوک یبا نوا لکشم رو مو روغ ند راها نارد لکرب

 هح نوک يڪکنا نوآ كروب نه هام تولوا تمافآ هدلخم لوا

 یدنلوآ لوزن هبهبلف هسورحم ینوک یحت کس یمرکیو هنردا
 تولکح یهاش نالش هرزوا ت داع بونیرا دیعس دیع

 ردص تنطاس نابعاو تلود ناکرا عوج و ارزو هلج ندناو
 ناراب ترک اما رل دتا هدنا ید یع بوراو هح مظعا

 بولا نیراشان ینا كتر وک بولوا نایغط ثعاب هلتهجورت
 هضورح یزورشلا یدیشلوا یر یه و هرجا بآ ایوک هیخره

 نوجا ءار قبض هلازا ه دعب یدتلوا تماقا نوک اقرب ہد هلق

 هج وت هب ورانا لز مرن تلزم یلاع رک عرس هل رکسع لیامور
 بوتلوا لصف تّفخ رادقمرب دراو روت و



 سا ۷۳ بم

 راح هنيو ندنرکسع هجن هنا هلبغلوب يلاخ ینو دب بولک
 هل و لاوحا یدیشعا طض بورک نیعالم یفوتسم ندنموق

 ناف ی ارق هل بوقیچ ندنودب لارق شوناب ږوب نم قل وا
 یر یا لدرا ن دنا و بود دتسا کتسا افت

 نالوا یشونطالب كلدرا هلدیما نامرد هیودنک ېد بوروتک

 نوبامه ب اکر هللا شکشیپ یلکو هلبتبرط تلاسر یرفاک
 «دناتسآ بوک یهنوط ند هرتسلس یدلبا لاسرا هبیهاشداب

 هی یهاشداب نوپامه باکر یلاوحاو یدلوپ لوصو هب یهاشداب
 هس راهب لوا هاش داب ولتلود ولت داعس ه دکدلنا ضرع

 < سلنا هل ران وياه دعو هک تا دادما هلا مالسا رکسع هدرا آ
 یارق هعک هدانا لوا رادروب ف ارصنا نذا هروب نح

 هلا كار هلیا ن وعلم نالوا یتادویق هګار افلس جد دنا شدرف

 راهظا رورغ «دایز نکو شا اجر یوا ص هچرکا بولک
 هسیارک ندکلام کودتا حد هلج هاشداب ولتداعس تح شما

 زردبا دهعت هلاسرا هده رادقمرر ندننکلع راجت تناهد

 یدلوا یهاشداب مولعم یرورع هب ول كيوعلموت نوچ شعد
 هنن ردن نوا رفس تولوا تعاب هت راتدحو بضع داندزا

 مالسا رکسع هتش | بودرونک ی ب یچل:او رابدروپ ترش ایم
 مرلبا هجوت هنب رزوا مالعلا تاللا هيا لضق هللا ماا رفظ

 ان وپد نوینلق ھت یہ یادآور ا
 شوناب یاب لدرا ید نواه همانر و راب دروب رادصا نواه

 .غج هشأب هسیاراو یتردقو یرکسعردقن هکر اید ردنوک هلارق

 هونا یودرا بولک هسرولوا کم هد دوخاب هد دارغلب و

 , دز اولو تا راسو دیس «داوزو دا نوساوا

 ه دنکز ادنو تا6 نل دک هام «دصوصح ر ایعطق
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 دنهف هياط اط ق هي تخغ یاب رلنا هانسل اع هاشداب ولتداتعس

 ود یدارباح را هسروس ناسحا جد هداب ز ردرلشلوا قفوم

 ر دیتفف ماظع ءافلخ هک دابا تشهب دادفب اشاب هاربا رایدروی
 چر هل ویصالسا راتو ردت رللارق ندنامزلا دق هکنود و

 نالاناد ردق هاشداب ولت داعسرد ردلکد جد نود هسزاکلوا

 صوصخا رووا حجر همت هلوبم السارلنا ردیاب لوبماللسا
 ر هيلع هللا ةر ررر وب وید ردلکد مدح تکی وا هرانامزب

 ,٠ ( هجا ةعلق ع )
 دمع ناطاس یزاغلاو حعلاوبا ام دعم هروب نم علق ٩۳٤ هتس
 دنا بوئوا حد هدنش را ۸٩٩ هنس هدننامز یزاغ ناخ

 ۍدانا هنس یکیاو نکیشملوا عضو راصح ناطغعسصو رادزد

 یراقدلوا لوغنم هزاغرانالس هدنوک هعجرب نکینلاق هدنیلسم
 یز هصنورمساو لتق یرانالتسع نودنا موه رافک هدلاح
 نکیشعا كلمت مال رافک ام هتسرکس شعلا بودنا جز ةت

 هلا نادر بولکدننکرب ندنچ اهب رهدوب و كموح مم كبورسخ
 . ور سج ید راروت نم بولوا ل لد هغلوا لخاد هر هعلق ندو ق ل اط

 سکعنم هراقک لاوحا هعلک كيورسخ نکل بو دنا مالعا هکب
 ی هسعلق ن دلع لوا هلآ هصک بویعا فقوت هنساکو ید هلوا

 هدرزوآو نارولک یسهدزم نکدولک كيورسخ رردنا حق

 رربو هدم نت ال او باسا هاچ ناتلوب
 ( نواه رةس تاحوتف لاجا)

 ( نورفعرفظ هاشداد نواه تع عو )
 یتللارقهدنهفنود امدقم ٩۳۰ هنس كلرابلا ناضمر ۲ ین

 هجو هم نکلو یدیشعلوا ناجا هشوناب لارق ینأب لدرا
 دنده لارف هر وب رم بویلوا ردأق هتطبض ن دنفوخ یرللارق

 ا یاو ےک ی نا
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 رای درهم لو یک د ا ی نواس" پول

 بنز هلا ارا اع ءا ع یارغطو بولب زا فلکم و وا

 ا E هرکصن دقدلوب تني زو

 وي هایلع هَسع > سانا یر هدر وب هه نا یدثوا

 تار روکح ذم رابدراو هوا باب یرکک: د ا بوث وا

 کرا سار یوو دشا دقن كس دوو هر < شب هليا ناشنیلاع

 هعطق تردو مشعم مص يحرب و مامو ,نیرز نیز عصر یر

 مص یر و هناهاش سا هگو زومط هلآ راتملح رخاو هناهاش
 اعر هدنف رش تارو یدلروب لاسرا هلأ ملاراتمیانا كلج

 Sy ety داف یرب دید ی هبضع شهدو ا

Cesیراصاخ بوتلوا ضی وقت هش زر یار  
Eقاحلا ید ها ك زیب  

 رب زوو بولوا قل هما ك زوب مرکز ووا بویابا هفاضاو
 تداعس غ وت بودیا نیت خد تارکسعرمب هرزوا ینلمطعا

 ءاول كام لآ نیطالسو بولبق ينازرا عو لبط هللا عورف
 ست ADRER تداعس

 ءارروو یوقوش هج نوکلوا بوتوا ن نامرف ا قلواددع ۱

 در صت هک وا تیبا رم رار تولوا ع5” ناکراهفاکوالعو

 فاعضا یراش رش ز لق راب دتا سوبتسدو رایدلیا داب لرابم

 ضع o لوصو هرایلع هحرد بولو ی قر  فعاضم

 كنار راصاخ ها تل وب هرکوتوا ردنعلوا عابسا ن كيا

 نو تاش ا گاشداب د بونغرزآ اشا ارب ۷ ۱

 اشا د و ظفار زو موح یم ناخ د ناطاس جش اوب

 E E هاي زوبهرک قر

 ی ندان كاش داپ , دیساروبب ناجا
 ۱ ۱ ی 0-71
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 ٠ جوان هثب رزوا هددعج موب هدرک مهاج تبقاع ی دنا راشعا
 . . . تیسوب رابدناوا لنق اعم هرایرلعدآر تن زوقط بروشوا تق بقو
 نوگروس هسودر انک صف مت اکو نادنن ايعا كمل هلا

 أ O e E a ھلو

 ۱ م ۰ € لی ناب ردنکسا ولرم ٍتلص) ۰
 دغا قوف زواج هتسنلاها ولا لوا لر وب مربع ۴6 هنس
 يدا تخورف ولد زسا نیلاتیعو لها كنانامر حن تولوا

 وامن نکند ادا وا یکیا هشواخ ناراو هلبا تعدعنرب

 مو دنک بولت نوک شواخ یا نیفلوا یکو رخص
 : oc هلچع ندرللؤا EE یر هدو وو

 ۱ 1 شل ۱ موا تالضو لقا دامت نامازدا لع
 © ناکا ناز تللرکسعرس اشا مهازا ےظعاردص)

 قاش موخیم هداز لالج ٩۳۰ هنس بجزرلا بجر ۸ یف
 رو یخ رب دا د شناور هلو درا جودا وت هتل قصد
 ها یزا اخ تلود,او زو ن داناو تد نوکر ب هکر اشم ریت
 هزلادنا ن ا ت دطا راک د نو ادن تربوح هرکصندکد تک

 هسشب رار وبل ا روفوم زوضح نع ب زل هدب هنیکرب ناتسلا كالا
  باطخ ییز شت هللا ماظن رهوکر اب ررد مالک بودا توعد
 اط توب ازوا مکلع انکا هل یهلا تشم رابدلق یناززا

 تاذلاب هدصوصخ ره قوب تنانهد هرمناسم8+ هلا نیلم "
 تكتلودوب ند تا۰ تولوا سام كعا ترشاس دک

 - هلی اوا ةثدان رکملع ریشاشاب میهاربا نوجا ییمارجاو دیقن

 نر وص فی شتارترب 9 ك۶ا دایقناو تعیاتم کا مرلاوق

 نصوصخ نوم نا لس هجکوا راب درویب ویدزوتک بودیادیوست
 . - .ضورعه ل العم تانج ورک یسادنرات توتلوا دب وست روفسم

DU ۰0۳ ud 1 ahe ببار 

 نو 1 7 3
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 اعطق كب یرساما راب دلغاط بوجاق هراغاط بویلوا رادناب
 هدنرکشلو بويل وا ربغتم ن دنشیدجاقو ن دنغیدروط لراروب نم
 هدنتمدخ نامه بویمرتسوک بلق فعض هلکمروک ناصقن اون

 ادعا تورو راتلاعسا بودنا ناشع ءاخرا هر رداهب نالوا

 یدتفاط نیراتیعج یلاعت هللا لضفبو یدید تآ هشیرزوا
 هنس هیحان ربع یکولبرپ بولوا لولب یکبا نيعالم تبقاع
 نح رادعان ربماعا یدتبا نصح هنپ راغاط سیس یولبریو
 ربع هدفت یک ادنغاط سس الوا راز راک ال تو دنارتیدت

 یدتیاریشعم مط بورونک لا یرایغاب یهدنس هبحان

 . (هدنب رڈ ین رش مماح كموح مھ ےلس ناطلس )
 ( یتیدنلوا لتق هل لها هلجت بولصاب هناخرب )

 ضصعب هد رو نح ځیرات ٩۳۶ هنس هرخالایداج ۳ یف

 تراغولتفیرهنسک نانلوب هدنعا اعیج بوصاب ی هناخرب ایقشا
 تروص اعطق یدئوا سنسشدرانادبا یداسف و هک د نح ره راردیا

 قارما ادا تفاوتی هیتر جا
 بولبرپو یلاقحا قلوا ن دنس دونرا راکیب ن دیارو د یرهش
 یجتاو الدو یحومو یکم نیفلوا رهاط ید م الع ضعب

 ردقزو کس ندنسلوقم راکب لاو ن.دنبسک ی راب نودواو

 لتف هدر تیعج و هدراقاقوسو هدرا وشراح بوتلوا نخا مدآ

 هلوقموب هرکصندنا بولوا تشخو یفوخ ثعاب هیابقش | بوئلوا
 ۱ ىدا روهط داسف

 (ینسق رپ رب هشلا عو فا اق ا
 ج اقرب هیابهشلا بلح ۹۳۶ هنس نابغشرهش ۰ یف
 یدیغوب ییاهكنابوو رزو یکیدتبا هلغلوا لاوما تعم وریند هنس
 عقد هل ماخ حط یرابماح نکلو یدنلوا تیاکش هعفد هرب



 بجا ۱۲ تم

 تنس لها بهذم رارکت ید یضاق یدید ك دنا هکحزس

 یدروس لاّوسود یکدلوا كلاس هک اب داقتعا هرزوا تعاجیو
 هلعرش قصلواصم ی دعا رارقا هقح بویلوا ناکماو هراح

 وب نم دف هلا موق حرش نوید رای مکع هل

 یدلوا روهةمو لوقم

 (ناروب نمربمدنو نیب راو یدیس حورخ)
 هژیتقفا رهمظعاردص كي یر یک اح هدا: ٩۳0 هنس ج ی

 هضا رها ضعب ادخ ڻکح یدیشعوا ناس یکندلک هتود رد

 ربع نیغلاق اخرا لوا تودبا كنرد یلیخ هلغلوا التم
 ج ورخ یدیس رو نم لغوا یشسادنرق تکی دجنا یی یاس

 رم الوا تویک ج ات لزق هتشاب هلا دیلقت هشابل قو تو دیا

 را منعز مان فسوب ن دنس اعز هسیحان لواو دیهش یروب نه
 اقا كيش و تراغ ن, رلکلمام بودبا لاله یلماع مان نیسح

 غیا نیسهبصق سیا ءزکص نیس هبحان یدنرب ودیا تیعجب لا
 لام یو هتبخ كبیربب هیلاراشم هچرک ازاردبا راثاب قارحاو
 ااغ مزون نده تودبا ترش نکلو یی
 كرادت رادناعو هداسب یر ادقم كن ترد نادت الو للاتهاو

 نادنتافاضم ولردقلاوذ نکا هر زاوا قمراو:ه زرزوا تودنا

 روی راد تک لوا رز ردبا تراغ ید نی هبصق مان ضراق
 تولک هلاهرو رقم عدد دان ز ندزویشب روخ هتفک یرلکدید

 تراغ نس هبضق سس بولک ن دناو رولوا قطع هزار وب نم
 . لری راک هادی قوا وتا تراس دنعق كنم هتلعلقو

 هدنیح لواویدشربا كىرى هلارشعیرس لرد رهناوجو یربلد
 لاتفو نرح نشا یدشراو تودنآ مو هر هذ دام

 رلب زور دو یوروذ یکیدروتک ندنبشلاها تئالوقهل وب لاعتشا



 ا چھن

 ترضحبو راولک هغاوید بم رب که کم س ع ار ذو واوا

 رراو صفن هنن اش هالنعا كز ربع ؛.م السلاو .هالصلا,هبیلع

 ید ردن ثعاباکوب ر دیکر اقیج نالوا مزامو.رایق ترج هاذه
 لئاسم نم ررکسعیضاق ,هدیا هتد, مظعا ری زو ولرو
 باوجود ول هدا ت اکساو ما مار الا ییوعلم هکر للکد ماع هب هبعرشس

 ها رکضیضاق نا لع هاکآ لب هاش داب ولت داعس 0

 رانوبسلوا زض اصن یچد ئض او قف حابص لڪ د زض

 قحروب هبیس وبد ناوسلرروک یساوغد عیسنلا _

 یرو نم دعلم بور دنوک راشواج + دق دفیچ ندضرع رلاشاب
 نوه ناوید نیسنضاق لوبان هبا نفور يارتا سح
 هداز اشاب لاک موح رم هد رات لوا رلیدتا هتل نوجا لاک

 یسیضاق لوباتماون یی مالسالا جش جا نیدلا عالم
 ریدلک هنوا مه ناوید نوچ یسنربا ی.دیا یبلچ یدعن ات الوم
 بوقلاق بو,دبا دبنع هن اهب یردسصت ,یرکسعیضاق لنا!مور
 دئل هلباقم نوجا یناقو,هدنردص كران | مالسالاچش یدتک

 لح لاک یرلتیضخ نیلسلا قفم هدبعب ب ووا عضو یسرکرب
 اضضا هللوق عع“ یتنالاقم بو دیا راسفتسا یی اعادغ هرزوا

 نده وبن تیداحاو,ند هنا ر تاب تابآ روب نع اید لیا عام او
 هرزوا ەم "هدعاق بودلن وس / نلت ال داو نیهازب ییدنیا دارا

 مهسو ازا یسههبش نودا نایب نک ارداو م ءوسكنیدنک

 بولوا ضراع توکس هضبات قعلوا رها و رها قحرایدلبا

 . مولعم قحب هتشآ ودیا ب اط رارکبت یدلو| توهبمو مزام
 , لوق ,يحو لودع ن دلطاب داقتعا ردیمراو ل زوس, ید یدلوا
 قدغود بولوا دسع ,ه دندساو دایفتعا دنب«رلیدید نییمردنا

 لک مزال هلعرس یدلوا ماع یا يونف د مالسالا جش
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 عارف ن دنسا یس هیارحا ه دنس هلباقم تشرد مالکوبو ئدلیق
 بورپو تزاجا هرکشعو یدلبا اطح وقع نیراناق بورتسوک
 كن هدعقلاید هلتففا م كب یرم هيلا راشم ید مطعم یاشاب

 هليا یهاتش داب رب رس لیبقتو لوصو هب هيلع تع هدتطساوا
 رلیدلوا كينه

 كلها مات صباق ن دتس ه مز انلع ر (< .

 ) یموصخ یس ملک ندتفحو یماعدم (.۰ ..
 قسف بکن مزوک ذم ۹۳: .هنیس را رفص ۸ ین عقاولا

 یسلع ترمضح لیضفت هلبا هفرخ زم ءاعدا هجن بولوا روش و
 لاللضا یسان ماوع بو زک «درا هنامو یکدتسا مالسلا هيلع

 قچلوا یروظنم زاهنیکرویغو بلصتم ضعب ندالک یکیدلپا
 هدرصع لوا اشاپ هاربا مظعا ردص رایدروتک هیوبامه ناوید
 یلوطانا و ,ی دنفا نیدلا یحم هداز یراضفیلبا وز رکیعیضاق

 یسیکیآ نکلو بودا هلاوح هی یدنفایرداقانالومیرکسعیضاق
 .هیعرشلنابسم هدنرا رطاخ بولوا رورفم هلپا لالج هاج بح ید
 .تاکساو مازنا الب بولوا صاق ه دنباوج هلغم ا لوا رضا
 .هدنساوعد هنيا دحل م راد لوا زداق دم الک یربغ ند هاتف تیک

 ججو تالا یتساوعد هلبا ثیداحاو .تانآ مچ بولواسصم
 دما باستع هی اطخ ہا شاپ مهاربا ضعا زو >. یہلیا
 .بودآ نابب نیاطح لوا هسا. هن یساطخ كص“ و بودبآ

 بودبالحو بفشک یاتهش هدقع ن الوا دقيت ه دینعتط

 بويل وا مزلم نمم لجل اتو بوبذ كدا مکح هتلتف مارلالا دعب و
 مدنی لوا ځد مظعا ری زو ردیکبولیکج ندنوپامم ناوبد

 هلعینید روتوا ارزو كهاشداب ولتداصس یکعردبا.سلح عفد ۰

 یرافب رش روظنم تاذلاپ صوصخوپ ند هرظنم نالوا رطان
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 رهوغو هرخاف تعلخو عت عصر هراقو نلاع رادرس هد هل اقم و

 یدلروی تافتلاو تناعر هلا هرئاکتم تاغ سنت هلیس وید
 ) (یشتفت كرلندا راعو ترغ رنو رارف ندهب رام `

 للوط اناو ییا رعا نالوا مرهنم لوا رفظم یابشاپ حفلا دعب
 یدلیاترشابم هشیتفت بودا نا وید دقع ییاشاب مار هد یسیکب رلکب
 ندزلقشا قاالروط یهتسد رس ررب قالسح قالربح كل ولب رب

 تدیاباطخ هلفنعهیاشاپمارهب ادب زکیدتیا رارف نون
 هنا رها هرکض یدلوآ رذاق هب اوجو قطن اسعطق بول اق هتسمد
 رارفننن نیک هلاوح هربدسقت یک هادک دلنا لار تودیا ناستع
 هزاطاو هضراحم هنر ر هد دلوانش ثعاب هتعرهو لدتا

 روهظ ی هبت رع قاوا یدّوم هلادحو كنح ین هک كر هنا

 ناه قوب عوقو ندنرب مالک ج لوا باوج رب" یدتیا
 اتقاس نکیشلک هنلحم تراشا هنامآ یب نادالح نانلوا راتضحا
 قامارف یاتشاب دجارتب نالوا دع اقتم نکیآ مظعا ردتص

 هرَروا عانا كبد یکب یغاج“ لبا ما یدیشر دلو كموح رح ۱

 اعد"همالسا هاشداپ الوا تولک هکوا ك زادمان رت زو توقلاق

 عوعسم ندزفالسا هکیدید هرکصنداتت هناشیذ یاشابو زانو
 انهو لکون دب ال اعت یراب تانج هد همظعم روما هلن ون نالوا

 تراس تبابرآ تود النوت همالسلاو ةولصلا هتیلع لوسر
 مزب یدیا لرکق لوا ترشاسبم هرکصند هزوابشم هللا لوقعو

 کبر د هلبالوفع تازا هلو کن یخ شاش ةن رع و زا درس

 یاش كرورع ینیا زردیا عفو چاش یا لا یو
 و قوام ندرکخضهشآ ۶م 2 ا ی دلک هم هکندنآ وب

 رک دن هلبار بیعت نسخ هلهنو ر بود مادا زب رفت کن

 شاب اتش هب هداز ؛انشاب تولک شاب هنن را ز وك کلن اتشاب هک دن



 :  ب 1۲ بم
 باص رودنکو هئلوا تباغر هللا رایقرت هسردبا راضحا هناوید

 هیلوا لالتخ | بجوم یلآم تم ره لاوقا رانا هک هنلیق تسایسو
 تعانق هلبا ولوق و بق ق جنا تغارف ندنرکشل رایکبرلکب هلیا تیلک
 یوب كنس هفناط ولردقلا وذ هکي دتبا یتدریذلد ربیدنرب بودا
 ودنکه ب ودیا تلاسقسا ننایعاوربه اشم نالوا ه دنمان یرلکب
 رله دب | یس هنب رل اتمه هب رفت نیسایفشا ناکرتنالوا ندنزاسنج

 . ناکرتتبالوهک ارب ز یدلیادهعت نی رلتباعر عاونا كراودنکوید
 ضصاوخ یرارابع كن هنسک ق وچ هدق دلوا ناهج هاش ح وتفم
 هنن رکسع به ذم دب ردنلق كن رنک | ردشعلوا قاحلا هوامش

 یوب نآدراک یاشاپ نوح ی دیشلوا وب ثعاب هن را لوا قم
 یدلبا نادینخ هلبا هرفاو ماعنا هنو ه رخ اف تعلخ ین رلکب

 رلیدلوا لفکتم هنیراقب رفت ندنرکسع ردنلق كنول ردقلا وذو
 ندنتمدخ ردسلق كن هنیسک هدا ز ندنرلکدبد مقاولا یف
 کارډ راکت یدنرد نعم و لص# رابدلوا بس هتفلنادرکور

 هحابص یولب هعنرب هی ههک ند هجک یدلوا تلع هنسلزوپ
 ربخوب نوچ یدلاق هلا قشا تیک حاقرب ردب رد ردنلق بویمیچ
 كاع هاکرد ی.دشربا هتک ه دتتق یار بن اص ی اشاب حک

 یکیا قورعم هلکع د هباورپ یل دو اغا د ل الب ندنرریکشاح

 هلا مدا ر داهب و ه دب رک یرادقم زویشب یرک نمد لقاع
 تاکرابلا ناضمر هام یلاعت هلا ةانعب یدردنوک هش راز روا

 هدقالب یرلکدید زاس ساب یدنا هعج زور ةکیوکی کیا یجرکب

 رابدروجاق نرلبالآو رایدروجوا نوار افشا یکنب روک ب ولوالباقم
 یو ندنر ه دانکب ولردقلا ود یدلسک یلود ی هلک كردنلقو

 یدلصان ناک یراماقهآ ریما کا رخام هلینب هلک ر ادنود

 یدلردنوکه ت داعس تخت یاب سوکعمو سوکت یراقابهس



 ی

 ةلعمروس ن رولیق ر یککچ رک ذ كس هسخ و

 راکت ود هناا رزآ تولوا هننتم ند هعقاو و لیععسا هاش

 هبتمرب و تردقو توق هحردرب هاش ر دنلف رو غ صفا
 دمال وا رسم در یتراغرب نیکد دیدن هکندلوا یسا تیغ
 شازاو تک دلالت یم هادی ا ناو یفلا یققت
 یدیشمرا هیت یودبا ایقشا كني زوتوایرکب هاغلوا غچ تاب
 میهاربا مرکا رالاسهسو مظعا زادص هنلاصیتسا كرتون مرجال

 كن یاو یک ك ج وا٣ ت ووا بتصن رادرس اقشاب
 هناوژ دی ودش بنام نودا رو دسار اکا اب
 یسکب رلکب لوطانایتلوا لصاو هتخاتت یا متقانوخ یدلوا
 عز نالوا هدنزاتا انا دوم یسکب رلکب نامرقو اشا ماربه»
 یدلردنوک هت رزوا هلا راعشت صف ءا هاو زا 1۳۳

 رکاسعو بل ا ایقشا كل راب دلوا لباقم هدلحع مان هقیلهج

 دوم رک ذلا قانت یسکب رلکب نامرقح" یدلوا بولت مالسا
 یکب كحمرب و كر یبوفیکب هتساماو كن نانس یکم ةنالغواشات

 رفد نامرفو حوت یرادرفدراع یوطاناو كت ظص

 شحومرتخ و رادلوا قمه هیادهش * رمز د حش یبادخک

 1 کن ناه هلفلوا شعب هنععسراقو لا زالات تس نوج
 ناسا یدشا راغلا نوختا كعربا دیادعا توت اق هزودنوک

 نارق هدنیح لوا “ی دنا رربخ بق اتم تصلک هتشحاوت

 ینلیق ترانع هکب ییسع غوا اشاب هاربا جوق نیکلکی راکت
 موج هیچ یدتا هیخوت رنرفعنسه ید قالوا راسو

 لکد شما روطخ هنت رطاخ رادرشر نیکد هد هکیدتنا ید

 درفر ندر ۳۹ نالوا مرهنع هکیدلبا قاشى و دین مکحم ییا
 نوروتک هلا منکر ه هسیا رولک هتک و هنیلبوا لخ اد هب ودرا

 کک ۱8 ست



b3ت  

 ارو نه لاصیتساو هب ؛و نالغوا زوکوطحورخ)
 هدئس ةبحات یدنرب مرنغارهس ا ٩٩۲ هنس لوالایداج یف

 خاد سوس رظو نالغوا زوکوط روکذ م
 بهنو جورخ هلا بققا زوتلا زویشب هلازالا جاو نیماندیکب
 ه دتساول كم یر روک ذم یسلاو هندا رايدر دلاق ن رللع تراخو
 و یوص یزدولآ تاج و هدنلآ ناروالد نالوا

 نه ۱ یدنلوا كح

 7 0 و و یناطصمنا هنلخ لو حورخ)
 صفر FEA اج ولاسع هو عبات هر هر دا ءاول ۹۳ ھت ی

 ندتناح نارتس خ سس هاش هفیلخ لو روکذ عروهشم هلا داځاو
 نوو فولوا مجب هان فاخات مضنرب هل هوا هنمان هنلخ

 U هحاتسالوا م

 رخآ بودیا كنج 4یس اورم بوی روب هنب رزوا سوسرط
 داهتحاو یس هدودع عقد هدا یر هح وک هد هصق

 بونم رد حا زوکو تونس كب یرمب ےلا یوم کا هرزوا

 یا Ea هک نوک لدنقزا ط هج کا

 e, Ey ا ا ٠

 ٠٠ ٠٠ (واریدنو لاصتساو فلخا ردلاق خورخ)

 قد قدا ی ن دند الوا لو اک یا ۹۳۳ هل

 ندندالوا یدنفا تخت نالوا یو سفت لس هلعاط اق فقرو

 لات قا ردنکسا نا ردتلق هدجوم ی دا قا كن دقت اط لوا

 تانا ک ناس لا ردفا تخ نا اخت لوسر نا ناطاس
 هدرا راوت ةا لمن ندو یدتا ر هلع

Eدج ناد را نا طاس تودبا ج ورخ لیععما هاش  

 قد رش دق رح لو شاکب اسو ه دک د لک هعور ا رب در

 ۱ ناللغوا تیکورک نودو رنک هنس هعقاو رب ع ه دقدنوق هدنراوح



 س ۹ کک

 ردیاریدنرب هچهعز هدقدنلوا لاسرا هنس هللا مدآ یرادقم

 و دنکو بوبوقیلا ه وصوب قەي ةه اک نیک یهاتس هجوا
 رک را دتا در وشو نوش الوا ا ال وا
 فوخ رب نعم یب هرکسع ندرپ یکید تیا عضو وصوب یسودتک
 هرادعا ید رو نه راردیک بوجاق ندر وصو هلغلوا یراط

 هن رزوا وصو ردا نیکنح تربغ بودیکب وجاقو بوشلوا

 .دقل هتروا لوا شیک بولکجو شک د نیرب دوخوصوپ رکج
 را زن هشت رولوا فلت مدا هد زک هدانز ند زوترد ید

 هن داو بودنا دصق قوفت هننارقا اشابنیسحیسکب رلکب یبا مور
 نانلوا رک د بویتوط قالوق هنس هن اربب دنب كکب یری یکاح
 هلاراشم ید ندبناحر یسودنک ندیناحرب یدلوالباقم هرلیغاط

 زوج و راد , دتا ملا درنو مظع كنج ر كب یر

 رک اله لا هداس و راوس هدانز ندکب ندادعاو یدا لکد

 ید تح د یرلکدید نوتلاوذ نالوا ت اغب رفد رس توشود
 دو یرللاقناو لاجا لج یدلوا ندحوم تشک هدنیح لوا

 نده ندبا رارف هدلیللا فصن هس نکل یدثلا یراهاکرخو

 یربیو كناشاپ نیسح هلبا موسر تعا” موجه بودیا تیعجج
 رایدشا ناشدرپ و هدنک ارپ نیس هجو رابدراو هن رارزوا كکب

 تاذو یک یی دراو هساویس بودبا رارف احورج اشاب نیسح

 لاثم نیهاشاشاب و رسخ یسکب اکی رکی رادد هدانئاو یدتا

 هلا داهب متسر دارکا نارلدو یدنش بوجآ نلابورب نرصت

 شاباش نیب ورک ۀکنالم هکبدشرو د هلادحو كنج هاه جو رب
 یس ەلج بویلوا ضالخ درفر ن د ادعاو " رادتا نیو

 ضرع هلودرد هعوقو لع لاوحاو یدلوا نیل زی مط

 یداروس قمراو هنر ولر سکره هدقدئلوا



Eتب +9 ۲۸  

 م السا ,رکحاسع هاتن ند هاشداب ولداعس 4۳۲ ۲ هنس

 هند ها هابتو جارات نیر راد رافک تدم هصنرب هللا هاکتسد رفط

 بودیاج ورخ ایقشانادلوا رک ذ ن دنناکرت قوازوب نکیآ لوغشم
 نالوا یتاکو یضاق مان نیدلا صم نالوا ررح هرراد لوا الوا

 نالوا یرآ ولرم ییغوا كناتشاب دچا هداز كسرهو ید

 نیراضرعت تسود شالو س اوسو راب دنیا لسنق یکی ینیطصم
 رایدلشات هت راسخو تراغ یاباعر قازراو لاوما بو دنا زارد

 هکشمزاب هلی وب هدنخش راوتموح مع یدنفا یلاع نراجورخ ببس
 هجا زویکآ هنس هعرنح نالوا هدننفرصدت كنولکوس روک ذم

 ساقلا قعلوا اةبایزوب بوتلواوفع یزوب هک نچره رارزاب عسر
 ندنرلصا بولک تسار هنیرابضغ نامز تقاعتزالوا دیقفردبا

 هتیراس اع او اجر راردبا تب وقع بوسک نیز ارد شیر كنرپ
 رر ونلوا ید تناسهار هل وب یرمغ ن دنعب دلو هتدع اتسم

 تیوجب لخادو تعاطا هرزودنک بو دبا جو رخ ن دبس و

 چ ندکنادسع .تبج زر دنا:تراغو لتق یرانابیالوا
 نوک یدتنا راکب و كاح هژناراعش تلالض لارقراکشو دعران رهش

 رورسرپ و رویغهک اشاپمرخ ییغوااشاب ردنکسا یسکب رلکبنامرف
 ارما هحرکا یدنامدآ یلججرورغمر شعاداععا هتلو د یوزابو

 بوغا نکیآ مزال كا فقوت اما یدتبا لاوحا مالعا هفارطا

 اس لیا جاو یسودنکه لکا موج تقو یب هنب رزوا ایقشا
 اغزو كب مارهب یک اح هی رصیقو كب ىلع یجناستسوپ یکی
 رارکت یدلوا رسا یک دیهشییک رفغ خج ندراع باتراو

 یرکسعولردسقلا وذ اعوعو اشاپ نیسحیبسکب رلکب یلبا مور
 نکا هرزوا كترد هدساویس سقت هلبا كندو یک اح شعصو

 كي كیردنکسا للغوا,یدسصق رالوب یب قا“ هیطالم



 . شل ٩۱۷ تس

 یدلاققالبجیخد یسکیآ هکرابدتبالادجو كنج ردقلوا نوعا
 دکیدیشم ردزاب نر وصت نالسرا زواب تاکرا رب ەدە رک یچ درد

 هلبا یرلقانرط یراق الا لوا یکیاو ی دروتلغرارتاب ه دنرزوا رپ
 اعا د ندنو یدرانوظ هنورقر شاراپ ص دادلود هنن رزوا

 هسلا هنتلا یراقانا تالو كنلارق راس ىهاش داب كلرت قاراشاو

 وزار و هرج هرکصند هرج وب اریز رک هسلوب رفظ هي هنو رقو

 كن هلجوو یداو ینوص نامه یدیغو ید تروصو

 جاقرپ ارز ردقج هلواو یدلوا هلبوب هلینیع هکر دشلوا یعولعم
 رک نود نک لارق رک هلسجب هدلاع یک دعت کرد راو لس

 ندرانآ یا تکلم "یسرک كلج هسیک هن ورق هک د ارغب ؟یوتسا

 یدیا یک اح کلم ل درا هکشوناب ییغوا لارق شون ردشمهچ

 نییصن ینیرهش نو رب یاسقم هنورق كلی دعس هلسیبس كنا
 و و رد هدنماقم یس هکلوک كنس هنو رق راخ نامش داش ا

 نوت هدنوک نیعمرب هدلبب هدنشوراو هنوباق لوس هک هلوا مولعم ید

 هرشط یربب و ناوحو یردکو رغص كبناوج فارطاو كشوراو

 رلتهلعوا هدهنوباق لزق نالوا «.دارح ل واو راراقیج هیارفح
 رداملا لزق کیدید هنوباق لزق را رالربا کروت یکسارب رلسابابو
 یراقدالربا ردشهلوا عضو نوصا تم العرب یک یساسط رونس

 هلتظعو تروق هلسجج یهاشداپ رت یس هصعننو یلأم كنیکروت
 دسلوا توف هل يها یلاعت ها هدنون و ردکر ک هسلک نیکد هلحوب
 هر وراقوب ردقلوا یبهاشدای كرت هکنوسنلوا .دامعاههللاو ردکر ک

 هزولقارب ز زالاق تالنش قاص هدنت کلم دس هر او هر هزولق هک ات هک ه دیک
 هنف رطیئاش | كنم نوی ربک هلیوش ردشلوا عقاوهدرب قازوا یرهش
 رولوا لخاد ها رد ندناوض لوا هکر دهدننابن وصدوز ردش شود

 ( ولغوا نونا وذو هجوق ولغوا نولکوس نایصع)



aهدر  

 یدیا شمردتبا رالاعقجهلوا تربحو تربع ثعاب بودبا ح رخو
 یدیشم ردزاب نیراتروص نب رلارق نودب هنیرزوا هرج جاقربو
 ندهعدق اح بتکو ندتاراتسۋ تناوت تک اوک تاراظداو

 قدیشعا ج رد هلی رط تاراشاو اما بودا طابتتسا هتسا هج

 هدرانکلموب و بوریدلبب نتامولعم ندمولعوب كنودنک یدوصقم
 یلوا یدا نوجا قلوا فعاو راتلوا بلاطهراشبا قح هلوا

 یزوک ییا هدنرزوا تخ هک ی دیسشمردزا تروصرب هد هرکی

 هرکصندلارد شابنامیتاراشاو اعا هدنو» رروتوا هلاتلفغ قن انق

 ندتلفغ باوخ کچ نیو نیا نیرببدت تکلع هک هلک لارقرب
 لاوحا هللا تیلک یدیا «دنعیبطوب لارق ولصال عقاولا زعابوا
 ویدیدلوا یوتسم ودع هربرب هب ودنک اضرف یدنا لفاغ ندناع

 دنعفد عی, ۍدنا رد شلوایمهلیوش بج هن رهسروتک ربسخ
 یا زالوا عقاو كن عیدنرب یک كمردنوکر کسعو كا یعس
 نشیمن دنیا یون كتروص لارقرب هسنب هد هر ےب یھکیا

 رانو هلا راشیش هدشنا لواو یدنآ ران ةا یعادا یکا

 لارق شووال دتم درد یتاراشاو اما ندنوب .یدا رولوا بانک

 لوفشم هوهلو بعاو هترمشعو شيع عبط مالمرب یدلوا هکیدیا
 یسانغ جاسهم هکیدلوا ماعرفت «دسننامز كنآ هکیدنا لارق

 ریوصت مدآ قالح یکما ہد هرج یصجوا . كركه سلوا
 اا ةدنو یدا ر ونالاو « دنشلا یرلقانآ هنورق هکندیشعزدشا

 تموصحو كنج ر دنعلوا نوعا هنورف لارف کیا تاراشاو

 هلینیع .هلاق نادرع بولیربا ندلام و تالم ید یسکیا هکر هدیا

 روصنم هاشداپولتداعس هک لارق شوند . ی دلوا عقاو هبوب
 تصف لارق روقغلا هجر هيلع ناخ نایلس ناضطلس ی زاغ

 هنورق یدیا یلارق جی هک لاارق ناسنیدرف هليا كنا یدینعا

KTتوس  TENETی ان اش ای نا  

۳ 



 دن فی ال سس

 ندنا بودیا تراغ نیسیلب هتشپ و نیسلاب هنوط هلجج بوک هنساعب
 یدومیلا شن آو نوت وت نا هداتنکبلم راعیدلو نا ون طرکط

 یرلکدید # ر دکن هدا حق نیک د هناللا لر مالسا لا *

 نیک د هیاملا لزق مالسا لها هک هلوا فب رش مولعه یس كمالک
 كمالكوب نکل ردعیاش هدقلخ ناسل وید ردکر کر اننا مع

 یزاغ ناخ ناه ناطاس یسا لکد مولعم یسو یذخأم

 یرلقدزاب هدنسانئا هچرت ن دن راوت هرفک ناو كه وخ ره

 ح رط یسهواب یدلوا عقاو كعا هجرت هلغلوا نم هدهاتشم

 یوق هل لارق شات ام هکنامز لوا ردشعلوا ذخا یس متن
 یدک هتودب رفظمو ر وصنم بودا جارخا ن دنرلتکلم

 حد اوباو شما روهظ بحاسصرب ه دنرلعا لارق شابتاموب
 ه دن لکدتیا هرصاسحم یدارغلب یرلترضح ناخ دم ناطاس
 تل اب هدنفارطا نود شکا ییغوا كن الوا روصح ه دنا

 ندشوناب كشربا یک اح نوغزنسا یدتسبا كمروتک هلا یراندنا

 هلیس هنا هب هرواشم بوردنوک یدغاک هر و هلغماذوا نیما ید
 تب اف ارز یدبا لکد نیما ن دنرش كشرا هحرک | :یدرغاج

 هحرک |یخدلارق یدلکیرورضلاب نوسلیناما یدیامدآراک هلیح
 هن رزوا نوجا ن وسع ا ظاشا هنتفرب اما یدمهدیا ترج هنلتق
 هلج هتوف ك ناو یدلواد یعهلبا هصغو عوب كشرپا یدوقرللک وم

 تنوغرتساو یدیامداوبا تباع ارب ز ںایدتوط عامو ساب یموفرات

 رآ رولت د ن درز ج چ اونا عندا قد دی انس لوا ینرلباریس

 رل ماطو رارک ی لاع بیو بیرغ هصعنو را هرج و ادفصو
 راوبد ینالوطر ندنزوب جا كياريسو یدبا شمردبان رلکشوکو
 هک, دیشمردزان. ن رات ر وص كنب رالارق كتم هیتس هنب نزوا

 فرص ناولاو شوقن عاونا هدنو و اريد ردراشلک ن دنا ی وقرا



aها  

 نوجا قمروص نلاوحا تکلعو نوعا لت د اشاب مهار
 كنارقو یدنا ندهلرلنوب کش ونا قاب و یشولقم كسره

 ندکحویدوقیلا یربدنالترات نیترامو لاح” هرق یرادهنن رخ
 هلیعمرو سا یدشوالتف راولتود قوح هدنکواهاشداب نکراګ

 عی شغ زویشب نالوا صالخو ردشمزا نیکد هیدک ناسکس
 ندنزاغا ابو هلوا راو كب ترد هلج ید نداناو ولتآ

 رای وط هلج ردشلوا ص الخ هتک نا قحا ندرانادوقو
 یدکد هکرت قزرو نام تاسخ 8 ك رکسعو ی دلاق هدنادیه

 رلتدلاص نیقآ هنتکلم راع نیک د هن وکم وا ہ رکصندکتحو

 قحا یناتسح تالوتقعو كربساو لر رض نالوا هدنما تكلم

 لواو نیشوراو یوم و نی فارطا نیطالب رولت یل اعت هللا
 هدق دلوا هیضق و رایدتا تراسخو تراغ اعیج یرافارطا
 هشق ۲ هل دکس هلنارکسع هلج ق توان ی الون ن هدو و ل دا
 قوب لارق شو وال هکشمردنا فقوت اکوب نامه یدیا رارونسا
 بولک هجول نکن درکسع هدنیخ لوا هلوا لارق یسودنکه وا
 ی دالغا هدهع ین ربجز كب وک ٠ دناو یدشلوب ههاشداب

 شدی رخاهسوادساف كيک ی وا * رک سلوا لثح هدنراحمآ زونوب
 یدتشیایارهدا وب نوتصا هت رام روع كلارق نوح # رددساو

 هنوژوپ بوحاق ندنود و ی دشود هفوخو ی دشاش كب تباغ
 قاخ هکیدشود وقروقو یدنکروارب هلب وب هتکلممیجو یدتک
 هوا راو رد ةن هلج راتدحاق نیک د هزر یکیدروک یرازوک

 راد ناب كان ةکح رایدقارب یخدینوغزتسا رایدوق شوب یرهعلق
 طبض ییدعلق بولک خد هلا دودیح یتبکن جاقرب دودیح رقفر
 هاتشداب نوح ی دنا هدنلعض راقشاو رلساباب دارغشب و یدلنا

 هتشب ویدروا دشت [بوقاب هجو یداوب شونی هعلق یدلکهنودن



 تا۱۱۳ س

 یرکسع كرت هک نیکداکوب یدردبا بیغرت هکنج بور و تلاقساو
 یدنل اچ رای رح كنچ بوتا راسوک ندبن اج یکیاو یدشل

 یرکسعلرتهد 4چ لوارابدشر اقورلبدشوقود هنر رب رک کی

 ردقلواو یدتکه وق بوشود هن زدرآنعرکسصع مزب و یدرب و هقرا
 بوطردقن هدنیحلوا یدناباطهنبراپ وط كنب رکسعالرتهکیدتک
 هغلابم یدبا بوط هدا ز ند زویجوا رلیدناشوب ندرب رپ هسیا راو

 لوق عاص هلا بیس لوا یدشود, هغارپ وط ه رق نهزکسع
 هسنب رکسع نالوا هدبلق رایدلشاپ هغچجاق بوت وطزوب هعارهفا
 ناو نیک د هشالآ راب رکي یی یدردبا كاج مظع

 لاله م مدا هر ابد ی اک كنفت ند روغوا رب ید رک

 € e ما یو r ایا

 ك روک یو یسولټا كلوت یدلزوا نسورک بور و هقراو

 وج ن ولک یالآ لوس رب ید ندیکی ناب یدروس ةتش نزوا
 وص هرق یدلرف نهزکسع هدانز ندسایقو دح هدناو یدتا

 دی ید لارق:رل, دلا نوا اکی ترقی هوا

 هلبازبّمج نکر اشو ی داوا هدرا قمراتروق نیشاب بوجاق

 بولا رغواورابازب چ رلیدلکهفمرپا لوا ندرب یسکیاو ئدشلتسار
 نکیآ شمکو بوبا غوا هج درا یسد لارق یدردزوب یتعرتاو
 هی وص بوشودو ئ دیاق یراقابا كدت نکراقیچ وراقوب ندرانو
 یدردغوب بوریدصاپ هنوص هلیغارب و تآ لارقو یدنلزاوب
 لات ی روموط راتدل ول هدنا نمشل مرام عقل روا هنهن هم ناج

 راددروتوک هنهاشدان لر نیشان و ی دالوا لت رد دک هلا تالرا

 رک چک و رر و وک واط هلج ت وچناض هقار غو

 زکلا بور دسک نب راشاب و: رایدروتوکه نکو ایرانلوا رتسا هلچ
 راتساح ندرلنلوا مسا قا ی دلسک هدنا شم زویشب تب

 بس ٩6 کس
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 :ایرکسع تاور ویدیتمالکیمه دوپاو لدرازونم از هنود

 لات ئ زوم هوطیدینهامشرب دادم ندهحو ندقعمو یدنشناعس

 :یرکسعا فکر هچرک الدنا كنج هلنا تارت یب ةرواشلوا

 *ژرکعو زولتود ةلجبردزآیق یزکسع رولکه جلفا زادقوج
 نچ ا رادیو زارق هبشد نوا كوپ ورلد ر ۆك ل وکو آر و

 لا رت مروی روک هکیذرپ و فاوج نام فیلم قونشب تاواو

 : !,ندتملق هلرت ندنهوق راجنیک,د ةب یدعم اما نیشرتسا كعشوکود

 تب یهزکی ید یدیا,راو نط دد هش كنم نوا نا ا شاق

 /لییرکیوت رک رتنزک یاب یاوتشا یزودوپ نامه زولوایند

 :لارف؛هدن ام زلوا ارز,نوسردشا دلو من ريق دبیهش یدآ

 ,نوکلوا مه ىدیغۈي هدانز ندرکسعب کب یچرکب هلا رفد هدنناب ۱

 ا چاق کانو نور ابو یراپوط ناين
 | بلک قربان زویکیآور ایدز واک ی دیا هززوا قنلوآ زا شن
 | تاورخیو ۍذلوالخاد یرکن ع کیش مات كاب یرومزلیو
 لؤللود یلیخ ناول ود تکلم و یدک با رکشع,كیتجوا

 .هیاولنآزویسوآ ناوتشالیحو هلاولتآ ز زود هسیودزاو یدلک

 ییدردنوک هلارق یدلک یکشراو: ی رکسع نیوغرتباو..ییلک

 تینیکیا شوناد ییزو ی د روتکق دادمان اوشا كنم جاقرب

 نلیابویلقوا هلجبینلک هل ادرک خب قوبلشپ یو ها
aeکی سوت کوک وادلب دشن بوک نوک یدباز  

 یلرترابالمآ بوقیچ دین ارفص ج اھ شئ درا ناوک ی زوم
 ٠ قاق فا اطا فدک یب نوک لھ ران لا هکینا

 , نانپشا و طانورابدش الولع باو زک یاب او ی رونابط هلس هلا

 یبط اح هک ,فوغوا تکیلموبییدرتسوک کھ هلبعامرب نارق

 ديما هرکسع ید لار یدریددقحب هشلاس ھلو او: ردشالوا

 3 افعل
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 زویجوا كيب یرکسع اپاپو یدروتک نا زویکیا كيو یدلک
 لیکم تیاغ یدلک ابا كيب ترد یکیدردنوک پاپ نیرو یدلکاباب
 لزوک لپ یخدرانوب یدلکازویشب كيبد ندهل یدیارکسع
 یدلکبا رکسع قوبشب تاراوو قوبشب هرک او یدیارکسع لک
 هکیدلکربخربنوکل وار دینوملمرر راس اپاپیغاشا ندکشرا قوبشب
 .دجن ین یدلشاپ هب هرواشم نوکره لارقیدلایخد یتولبا رت
 هن وطو یدنارید ۸ هراو نیک هر هنو مهدسیک یعرایا مل هديا
 كن هلج یدنیشمرک هللاثرت هسیاراو ینهعلق لوی ردقن هدنسلا
 ردیمروک یرتو رهیلکب نیوص هوارد هکیدلوب رارق هدنوب قاقنا
 هجرکا یدردنوک بودیا نییعت هتمدخ وب یاشا روطان لارق
 یدشوق رکسع اکو و یدتا ترعغاما یدیا هج هتسخ راد قمر
 لرد یدیا قمالربا نادنغارب لارق یرانوناقرایدقک نکل
 لارق هکوب یدنک ن دلا سد ییوص موارد نکیآ روئاوا
 اکوب مروہ روکه کندیدو یدشود هب هصفو ع تاغ یدششیا
 نعش د جه اږ زس هلاق غ اص نسو ہدیکم شاب ماب یکن یسشلاق
 مدنک هلیمدراب كنيلاصت هللا مردیک ن اما ننس زسا كل هعفد
 یلامب نسرولیب نسبراب یدیدو یدیدیمابودنک مروروتک
 یدفلاق ند هنلوط لارق یسترپا رد-قجملوا هت شیاوبو
 نعي كاندح یکیا ن دناو یدنوق هسیطاب ندنا یدنوق ٥ راسکسو
 یب الوبص یرب و لاب یروموط یرب یدیا نییعت یحاص رکسع
 ودنکهکرابدلک هثسارح جاهم با رکسع زرا روب نحو لروک
 ر یدلک نادوش لا ی هنودو هدنیح لوا هلوا ه دنراطض

 ی دربو رخ وید یدک هلبارکسع نیوص هوارد یهاش دا
 لاخلا ف بوشود هغدغد میظعء :رکسعو «رولنلود هلجو هلارق

 یهر ورک: هنخوب ل هراو یم هنب رزوا كرتراب دلوا عج هن وروط .



 چ چچ وک

 یدنلوا رومأم هکعا لیصص هما نوعا دادما ندنن هفثاط

 نادلا یروموط ندنس هدوبو لدرا نڪڪنا هرز وا كرادنوت

 د لارق یدنشلهن هدارغلب ییهاشداب كلر هکندلکر اب وتکم

 نیارکسع لادزا هلسجج هکید ردنوکب وتکم هناا هدوب و لدرا
 عجب هاب نیسول هفولع نعي شودوژو نرلشو نرللکاشو
 قالفاو نوسلا ندرآ تکرتو ن وسورو ن د راوشمط تو دیآ

 هک هننکلم هیحارت هللا یرکسنع الفا یدنتنا نما هنس ەد وو

 كرت هکنوسنیا تراف بوقی بوقایو نوسشالوط ردیموق راقلوب
 یراب هجریدقت یکیدلک هیلک هبناجوب هکلب هلغلوادیقم هعفد كلنا

 «دینوروطیدک تقو هجلوا رلکرادتوب نکلو هلواتراغ یتکلم
 هنب هدنیخ لوا یدلک هروهط سهت النصا یرکرادت نالوا

 ییداراوو یدکی واسو یدلوب رفظ هرب هیت كرت هکیدلکربخرب
 ۍراولتلو درا قو هراح ندنتکلمیمغ هکندروک ل ارق روکود

 هن یسب دنکه کیدلک م زال یزورضلاب رارونیجوکهرفس ید
 كناربنح ندنودب س هدیکهتعفد ودعو هدا عجب هوا رداو

 ىڭ روانا عانا هلیسلا ب هنوطو ی دقلاق یتوک یجندرد یک

 ها یرکبع لدرا یدبا راو مدآ كني جوا قا « دنشاب هلج

 هنج درا قالوا قالوا وید نوسشن بولک شوناد یال وص
 یدلک هلا یرکسع رادقم رب س اردنا یروطاب ادا یدردنوک

 یدناشتوق نیسهحاق قولباو نیداراو كرت هکیدلکر بخ نهارب رب هنی
 :یدنک ییاهنوط هلنا ناو ولت كم یکیا لب یزوموط هدنیح لوا
 هبا: هبوطو یدناق هنس هسعلق قولباولنآ راد قمر و ال كي و

 رلنون هزوک هکر نکلو یدراو هنس هلباقم كرت هللا راک ادم رب

 یحی یرکسعیشراو نکیآ «دهنوط زونه لارقو یدا زآ ندزآ

 هباولنآ زوجوا روک ی یالویص نادنآ ی دلک هلان یرکسع هیحاا



 دس ۱ س

 . یدبا تیکت رد اسهب تنافو یدبا هدنطلضو یآر كنرونا کلم

 ضعب تبق ا ی دیا شریک همش !رعوا هلناراناسم هرک هجو

 غراف عی یدیشلؤا ثازب بولوا خر اف نذکلکشرپا هللا تیم

 صومعه نیت

 یدارفلب ی اشا نکل :ی دیش وا ردنسلق هناک ققشا بولوا اید

 هلیمار یا ولتکلمو لارق وبدرولوا خ رام نزوح مبدا هلب وت هلغملاكلرت
 یدیشلوا ںا درس هدحرمس اموعو تولوآ یکشرلا هحالق لوالاک

 هل ارق شوبال نیفیدلوا هرزوا كلك كنماش دابلت هرک ةع
 هجن روک نیکیدمزیو چت یرابوتکم تبقاع . یدردلیب یدژا
 رم لارق یدل وسند زا یلاوحا رهو یدلک هود یسوادنک
 نیدروط ه د ضخ زور تنقاع ئ ذلعب نیکج هدیا هست هنولوا
 نیدروط نوچ یدلریو زارق هکلروک «دناخززوا یکرادت بولوا
 هان ال رکسغ لنک یزو لنلود ناجم هلجج هکیدناوا یآر هوش یندلوا
 یسهفناتظ ااغر امونعو ردسلزقع یک ےس یلتازب لا هکولشو
 تر وخ و ام شداد خار جرو چکا تن آزوم
 هنتکلع هچو هچکو هیاباب نیر ندنیدروطو زاءزاو هنس هلباقم
 هل دچو هنلارق هجمارفو نیر ابساخ لور افو هوروعو هیزلشاو
 یدرذنوکر همان دایوفو راعاو راهم ابر هنن اعاعا: کل غزه
 راهیموف هدنعا تادیصمو درد وب كموق ناو نسودنک ےک هلوا

 یدلبا دادما هنو یدیحآ هسکه ناما ر هدنادادماهنی راوغوا"نید

 .تربخ لیدی راشکو ذهن نخ یژریدم قطار یخدلنودنک
 "لام-ندنغاقوا رلاتسلک نالوا «دنتکلم قصا تویلاق یردقو

 یزد مکان شولقع یدنروغوولصال یداض یدلوا نق هلآ
 رلنآ نی دفولع كلراتلک هرفس . یدسعیا نییعنآ وکلا هنا رل
 ن راش شوپ یرن و ن دنراشاب كز هجاب زا درتفدو یدیذرانوسرپو
 یدونهبو ندنراضاخ ل دراو ندراشوراوداضو ندنایطبقو



 ع ۷: دش

 نیقورعو باصعا هلنمچ وند هلدتیا فرطرب كخحارو نما

 وب زور ِس لوا!تورب ترا دوو
 اما با تی ها 2 رز رلتشم ناب هل ؤا

 6 هه نایت هزرفکی سا غ جاهم)
 ۱۱۵۰۳[ نف قع رات ی دالو كمالسلا هيلع حسو ,تیرضح

 کانارق ولضال یر, نوآ یدیشلک یابند لار ووال هدنس هنس
 عضویدبا یرق كنيلازق یکم دیلغنوضا هع یسانا ردیلغوا
 راحت یدبا نسا مات نیشان یکیا یدلوا توف «دکدتبا لج
 اتعی هان یغللارق هلن هکیدبا ه.دتشان یجتذرد .:یدلوا:نلارق

 او نمارتاما یدنآ بک اتو و تعیبط عالم e یسایاب یدنلوا "

 شلع اد یدنا تسس هدتنطیض كنکلم هست یدال

 ران ذلخنا لوایدنا لوغشم هراکشو هلواوهلو هتشعو

 قصار ینا دو د نک: یک یراق دلوا یضار ندنتس اناب یوق
  ورا شوناب یالوص یس دوب و لدرا :یدنارللکد

 "صسوتشرف ن روصساعلو| ملخ هعفدرب تح یدردبا تشلاخهر ودنک

 داش نکاح لواو یدیشعاماعروفن نعي شمربدل اق ن رکسع
 هدنح رات ۱6۲۶ هتس .هسلواهلوایدشلوادتشمیوادع هلغلوا

 :ناتطلنمیهاش داب كرت هکیذبا شفربکه یششاب ترذ یرکب لارق
 هدنیخ لواو یدیروپ هتنیکلم راجت اهر رکشع هغلابم«ن انبهلس
 !هنکل مون وبد ناتشاروطاب ناوتسایزوطاب یدیا نایشاروطا
 :یبی ی هدوبو لدزا "لزید هنیجانسص بنصنمرپ یک ادن
 ؛جیرف ی زب ی دنا یاشار اوشو شوناب نی الوپط روک ذم
 :هشقا ناب یروموقو ىنا هدطیض لنو:ینس هنوروق را څو

 ن ولزا اب اج كفرا ییا یک ریا ھال. نالوا دنس هلباتقم
 ورم اموعو را ردیا قالطا هنالوا قاق 1من: وب انا علال



 توا

 غلب ام اهل اب یضوعو ت ارجا كتتبغر همولعو كاتجز و دنک
 نوجا تغر هم ولعو هغیل ات ین وب .زولوا لاو هبودنک
 هتسایس هسصاب نیرب حد یج هعصابرپ اضرفراشعا عضو نون اق

 دغلاسمو تذک هدنا التهحن نددنا اضماو رولوا قعسم

 قجالوا یساضماو نا اضما هسزوک هتسنرب رباخم هنب را داقتعاو

 یدیلوا قیقح هدر, یرللپلد رازید زون تیغرو زا اهب
 (نافک هاب طخ قیقحنمو )

 قم اؤ ردتمنص بس رغ یر ادا تاک هلبا طخ هععاب لراسفکو

 [44۰ جنس« مالسلا هيلع یسغ تدالو ر د ذاحجا هک وا

 ه دنمان ك ربیوک ناوبا هد رهش مان ست اب ام, ه دنخت نات

 راک دن رانوب ندن امز وا راشمز اب نکودتیا داما میکحرب
 رد هنا طخ دعص اب یتکم یج ل رافک ردشلوا لیب زوییکیا

 نوفورح رهققلزاب هسنلوا درع قلرردضاب باکرپ ادا هچرکا
 هزکص ر د زاو تبوعص « دکمزیدو هدکعامضو هني رب ولرپ

 كيي .دولوا قمریدصاب هدلیلق نامز تق یباک ك یب اضرف هسرلید
 نلوا یجنژ ر دق طخ دلجرب كدلچ

 (هایس توراب داما یادتسآ)

 ۱۷۰ هنس یکحرب مان شولوترت نادنراذاتسا هنگ هنب د یتورابو
 دانا هد هکرابم هوب هکر اشم زاب ویذ یدتبا د اجا م دنه رات

 یدیا تارب روب نم مکحو نولوا لپ شخ نوییکیآ ات ی هلوا
 هدرافک یک یتیدلوا مومذم-یم هغ اط قشا هدم السال ها قعد

 اند عراف اما یدیا ندرلنا ر دا هئااط مومذم رپ هلبا ت ارب ید

 بلاغ « دسعب انص قوج هيا +امدق كلام هوس لقعو
 تنافر هن ودنک هد هلي افموب لارق كن یصع ید مدار

 كسقلخا ماع میج هکک د نبات اجا ةتتس ارب نس ه درب كچ «دنآ
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 هديا هروب نم عوجر هدروما قلعتم هغلیشابوس بوتوط 2
 هلوا عفارو عئام ناک نم اک ند هدیرقآ درف ج هدیابلوا

 هنردا ماقع ر هلق د اتعا هش زش تم العز هلس هل وش

 یاب هلبنع رووا مهف قلوا كم نوا تماعز لف هدنام روا

 ر دّیروص كف رش

 (توراب نتخاس ءادتاو دغاک هععاب ناب رد )

 ندیا قلعت یرلفبیش رطن هم هعوبطم هعوجوشا یخدوب
 هلوادنتم هدنعرضع هک هلوا یرلفنیش مولعم كقيقدت بابرا

 رافک هرخ الاب هلفلوا نمروظنم یرنکآ كخراوت یر ناالوا
 نیس هرورعم ت اون كروففم هاشداب « دنراخ زات ود کی جد

 هسا « دتکلم یدلوا ردیا روطخ هرطاخ وبدراب دزاب هجن
 كموحر هلغلوا هیاهن یب یرارزارروقوا ینعی یراقادراحم
 ند هلجج ل دنا هجرت هپ یر نیس هجتو قدنوقوا نتاوزع صعب
 رنک روا رک اکو یمنی كنار جاهم
 ح رط نیت ناسلوا مزال هحراک زو تالصفم ینیدزا

 عقاو ریغو هفلابم ءدنراخم راوت دعب نم هر *رفکو  ردشفلوا
 فقاو خد دنن نبم ضعبرقحوب رکا رار دیا ثخ یمامزا
 م وایو يا دتیا لوح هلی لک د طب ناوالقم م دبضقاب ملفلوا
 هکشلوم نوچ نوسلوا تبغر همولع هکر ار ذیاداربا لیلد یتوب
 نادنا رربدتا اضما هلهاج هتعان لضان حاقرب ردنا فلأتناکرب

 لوا هسیا هتتخورف كنت رادع ی داسقتعاو ررب و هي ییهععار
 ةلفلوا نوذأم ید ییبدصایررادصام هلبا هلق ثرحا نراذقم

 زی تلقت ه دننترجا هبا حط وید هلو تبغر هدابز هکلب هرکص
 هسیا هجن یداقتعا من رلکح مدیا تبغر كرادد رهو لرهش رهو
 ها ببس لوا ردیا تخو رف نی ردق لوا هرات ندیک هبناجلوا



 >> ۳۱و بس

 اب یو هروک ذم هلپراضا بالا بجاو را تل راتربضج
 هکلن وش تولوا هدنفرصنو هدندب تاع مولا دحج هانیلاع هاشداب

 رفدر بوم را هروضنم زکابسلع7 هووربم تاعادخ اضباظو

 از ری هب هلخ ادم تولواعفا زو منامدح| مه هدیابلوا هلیف یدّوم

 ۱ هبرد !ماصع

 روب نم ما سرب تیزر
 ەر وی هوم اناج اغلب جوین ھلان
 لب اقول علم« فیچر اعل ن دیس یف هتل اف

KEL لنيل هغەچ ل > O e 

 نیر هر ا
 ۳ . اپ یرهمراو«نناسسن یک هدش رش ت اریوب

 فیش ناشد رديتر و ص یتا را كکن رفع م اوج خذ وب
 لیکچر یناهاضاناستسییکیارف/یازغطو اک اطقساناتسلاع
 سوپ رغم ناو ردق :نامرف دنزاذ ه دلا کی دمت کو ظلوا
 رفد هشماعز یتیالوا:فرصتم هدنسحاون جمب م ةنغاق س
 | نار دند نذلخبا كدت ااا بلط دیاجب تم اس دج دیدخ

 : دیلاعم تماد الشاب ناتسمربزو تم رم مرکهروتسدآ بودا

 :روتلوا رک هکمدریزو بوووک ق ازراو اقبالا هجوم یس وک نت
 ! تولوز هرزوا موقع لاونم هنر دادن ف نکس ووتلیق ج زیو
 فرصت بولوا هدندب تحت مویلا دعب هکمدرویبو ۱6۲۱9 ,نوکی
 ثزوکنه یعانیسمو ءرورپم تام دخ فن طو کلب وتش باولبق
 . قلخ لر لواو هلیق یدوم فد بجومرب رد هروصتخ رک ابسع

 تی
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 ر ر ت و یرغندنر هميم دجاو فسو لب روت رع

 یکیدلکزاو < هل راتخا كکب دواد روک ذمو بولی رو هکب دواد

 یجدكيدوادیدلرو هنآ. روک ذم هلا یزراع یدلاق هدنرثار هی رق
 بم و 8 هوا یرصتم لتماعز یز هی رقوب

 قارب هبرق 7 روغەقم ناتسوق + هن رفآ 7

 ۳ 9 عم لا 2 لوح
ES o:رفدز اع راخلصاح  

NO 

 هکمدزوتو و ی و هلا هت رد یکناوت

 فایطو هکلوش تولق فرصت ر بولوا هد تح ى مویلآ دن

 رد هروصتم رکاسع رونما "یعاصو هروفوم وم تامدا

 ن نمانکدحارح» هدیالوا ةلیق یدّوم اس تحومرپ

 لواو هیلوا ع زانمو منام نأنسالآ نم تسوء

 بولیب یشاب وس یروک ذم نی رشو ییضو e لر

  عوجر هد روما نالوا قلعتم هغلیشاب وص بوتوط مرکموز زعم
 اریرح رس هلیوش را ها زوم ندنزوس بولیق هر وک ذم
 ةنامست ونا هنس ی خالا یداج رهش نمرمنع یداخاموبلای

 یسکییالآهتس وب بس ی نو تاج م هیایلع طق ماعع

 وه هدر راد دون هلیایعردنار ادتا تک رغعج

 وو باتطخرت رخ بس ردنلرو هدننامزاشاب یطصم

 ه دنسیجاون هش وعر ندکوا ندنو هکر دلوا یک ولفت

 کیدو كب یلع یلغوا لاصب و رل هیرقوشا ہرا و
 را رازا هخایتلا نک زو زو كس ترد هلج هک نیفلوا

 ی هکر هبیلج رفعج ولغوا كيدواد ند راتنعا فرصت

 دتطلس ت دلت ندهاحلاو ةارغلا ناطاس نینملوا معا راه



 OS ۳ و ا ت و er ا

 سا

 راسشخا یعقرت نوجا قلوا مولعم ینوناقو دعاوف لرصع لوا "
 نابتسلاع سرش ناشن هلوا تاس هری ر 2 هکر دوج میدنلوآ

 ینارا نوماب دفن یتاق اخ نا اس یار یارفطو وب ۱

 9 وا ناف ئامال نوو منم ام

 یاب یلغوا اشاب یی یلاعالا فلخ هدنهاصس هتسو هر هدح

 الرا ورک فر دا شد نهی و  ق

 ییرکن كنت ابعش هئاغس او یتا وشا رات هر زوا یهجو لادبتسا

 كب نر “ماعز هلج تولب ردکرب بوتوا نییعت ندننوکی جندب

 یلبا مور م ما کلاه مارکلا ءاممالاربما توش دخاگ |
 ىِ "4 دعبخوم وم یس ۳۸ ةا ماد e توقع یسکب رلکب

 روتوارکذ هکمدرپ و بولیق ۳3 بوروکق هبسو یلواو

KI 

 لاصاح لاس درع ةه هوب هاخرهب ق هلا هلا

 N Ye TE E ا
 هنقاق تلراب هب رق مرز زا

 ۳ یا رده كاب هیت هوب هششاپ" دار ۳۹

Vols HE CY a ta ۸ 
 س دادو هب روک برق ا

 لا ی كان هک هم هوب ی رحم هن اخ

N e EE 212 یی  

 لصاح  كانب هوي هتشاب هناخ دخول در
AVET ۳ ٍ 

 أ راح الر ترج
 0 Cat ا



 و ایچ ےک

O,تیتر لیخو واخ شاو  
 قلادمب یتحرلیدتا شوت نماج تداهش ندیزر مزب تازغ

 ادفرلناح هنب روغا لاو لامو لایعو شارا خ زود رافک
 کج لا ن دکن هلو لوتقم ررب ژوب بودن

u0 او ییا یرصخو دح  

 ند هبسفن او ERE و دو را

 اخو نلوجنالواهدا ز ندنتجاحردق كنودنکو بور دلوط

 كمالسارکسع بو روس یک یسی روسنویف دوخییارسا بوکود
 یدیغوب یهابتشا هلدرفر ه دنف دلوا هداز ندنفاعضا

 7# ( ةيلعلا هتطابلا رابب هاشداپ تعجر )

 ۱ "نیداراو هدیرخاوا كن ها یذ هام هلبا قیرطوب هله تس ق

 يدلوا ترش بم «روبع ندور وک د بوت هنس هلام

 ندورپ وکی وکی جواك مارا مرح دار هاج ىلع هاشدان ولتداعس

 یمرکیو هدارغلب داهج راد للود ینوک ی شب و روبع هئلود

 یوک ی نکس كررحخلارقص هامو هنردا هيم یوک ی ۱
 .لوخد هب هنطرطق ةبلعلا لایا لا لاقاو لود

 جی رات) :. _ یدلوا رسم

 عقد, اما ترضحو -و نامز ناس هس

 2 ندوایدلا 3 اراک هل تنیه :رکسعیدکح

 7 قحریدقت باک يدلا نم  كسیورکنا ا

 ندوب 1 یا #

 ( نواه تارب ٹروص )

TDتار ا هکردیتارب تروص تکی دواد  

 ردوا ما هریقح ول ا اد ند نهدادجا فرش



 حج ۱:1 رز

 یر وک بوئوق هنس هللا قم نداراو م دم ن دهاتیلاع هاشداب

 ۱ بد | تربسایم شاو ر دن :ما

 (هرول ن نکو ج اب رھش ع ا
 هاشداب ولتداعس یبلوا مزاع دنکف نیدکس مظعا :ose نوج

 هش رهش جات بوروس هحوت ليسا هبوط مانس كن الما ئزاغ

 نکل یدیا ریش رارف یک هحرا هدنرافدلو لوصو

 هلغلوا نا هلو لام رک هدتس هرکه شک

 لام دملا قوف بودا جت مالشا تارک هلا مام او م اقا

 ن دم السا ۳ دعلوا خذ نیعالم نکلورلب و هل ءانخ
 راددردشربا هر ر داهش هنر یاش لح

 (كیورسخ هتسوب ءاوآرم “هب راح ) "
 نکا رادمد هایرکسع هنس و تورس ۹۳۳ هنس ین

 نییعلرب ید ه دنمان هاشا روطانو ند قرب تم 2 .دارولد

 ندنسح هو ذو ن دفع كم السا ركع هلا اشا یخ

 بوبوقوصوب روت نرم هلک اداسف بودی لتقو ذخرا دا ھت
 بویلتروق درفرب ن دنراما بوصاب نکیآ لفاغ یرارون نه خد
 هن پرش یاد كهایلاع هاشداپ بودیآ رس ةمط نیشن هلج
 ی دشلوا مارک او زارعا هلرب هرخاف تعلخ بوشود رهظم

 (هروب نم تهنعو هنیلاحم مف) ۱
 نیعالم كس هن رپ هدشمس هنوط هدشن اب نیداراو هللا جاب

 بودیا یدنرق هشارطاو بوسکر اقدنخ هدلح ولاوکولقات رب
 هدقدشاربخ راشما نصح هل ریثکل ام هبجنو هباربسا ه اهن یب
 برحو لادجو كنج هبنرغرب بوشود مالسا رکسع هنن رار ذوا
 هنع تح یدنا لکد سلوا ه دنفف هتنتم هعلقر هکیدلوا لاتقو

 ما عاش هنیپربش نالوا یعاغ یره ۰د هلع



 قو

 ریل دمآ مهارباود) كنناغف موح رھ یدبا ناربح ندنساشاع

 هدنفح كرنا ردشلوا یسابس بلصو بیس هک لطم (ناهج
 ng منصم تبا هکر کن است یکیاو ی دینلوا عقاو
 نیع كنار یی رش مماج هيف وصانآ اب الا تولوا لاسرا

 .نوخ ردشلزاب یزاخ رات دن زا رزواو سعوا عضو هدنراسیو

 .لواو روبع هنساقب هتشو بولوب م اقا یا یر وک وک, ینو
 ۰ دنودیو ی دلوا روصتع رک اسع روس ےس لاماب یداوبو ارکک
 ا هشتآ رهش هلج یربع ندشارس ل ارق

 یدلواتسکاخ
 ۱ (نیدکس ةعلق 2۳ و

 دیو دنک  ظعا راروان دل رتو ۹۳۲ هتس مارطا مر ی
 دستان و بودیا تعرع گرا ا یدکش ها کسغ نالوشوق

 ۱ قفلامد ناچ هو ع الق هس هقناط ییرصکب نالوا نیت

 ۱ رسا لاش هنر نالوا نکع نذلاهتساو تعز هر ديما

 کا بوشار مدع یرابزاغ هردنس كب ناب كجوکن کلو
 نرادقم راد لصاو یدزلنا ی دنا راش مشوا نیعانغ
 لوا بو ۴ تارط صع ید نب رهن ةو رایدشا ماشتغا
 . رایدتبا تراسخو تراغ یلیخ ید ةدبناج

 (لت ةهیلق حف)
 تع نالوآ هدا د مظعا ردص ۹۳ هس دعا یذ 0ف

 ةتس ةلاعم هرون نح هخلق د ةركصندسراغو ت مف نکس هر وصتم

 ندیراب رهش یادصو تیص راقک نالوا ادعا کو بوئوق
  فارطا هروننم ةعلقو روبع ندهست رهن هلکع ازاد رتو رارف

 " هدرلبناح لواو تراعو بهن یاو ی رق نالوا هدکناوجو
 تند بو ریدر تراتسخ عاونا ار خود رانک



 ف انف ا وھی

en 
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 عاونا بولیق ندرکرب نو مب ۰ ی كز هعلق قعلوا
 هدابز هدتیح نوا رو دنزم اخ هاب للذو عرضت

 €  Eهنابعو لهاو ناز نام كرفاکر ب توٹوا

 بوراو هرس دعلق هاتیلاع هاّسداب : یسربآ یدمربا نارسخ

 بوتوا طبض یس هعوبطم دصناو ىس هروفوم نازخ كلارق

 یراکسوخ ناشوا ¿ن نییزب ۲ هللا بی بیرت ندسوتاو ندحاغا

 سوبا زرصقو راه اکشن . Iنوا بواوآ دعبتیم هللا
 بوت راب یلاعو راح هناهاش هدروب نه لح م دن رک

 ااو ااا هرادز ع ناکدنزاسو امدنو وهلو بعل بارا

 کل ح نالوا یهاکراکش كلام تلالض ارق هدب, یدئوا
 طوبضم لب راوبد رک اک یلاحو یداوو لالتو نوماه هم ةت
 سوجو نوزفا: ند دعو دح پولی روی تک ىدا دودحو

 هرفک نردیا نایتساو ,یدنوا بک افص عاونا بوتاوا دیص

 دالواولها هاش هجر ندرانلوا بلاط ند.دوهیو نڊاباعر

 هدنتمس هلق ید یدلو!نوکروس همالسالإراد بولپ ,وق ۾ راک ها

 نیترات یدوهی و راب در دتنا ناکسا ھتان هجر ندرانا

 روظنم هدمالسالآرادراید ردنوک,هراتکلهزاس نفت الس

 نکل یدوآ لیمحت .هیافس راه دهن یدندساج نایلوا ..

 حواعنصمو بیو بتر ندهوط دیر هرشط كنسوقهعلق

 ندیا تدوکح هن هرفک هلج نامزرب یریک ابلاغ یدیاراو لاش .
 چاچی یا خب یک یلا نت كلارف روهظ بحاصرب

 نک دام را رم قللارف هرکصندودنکه اک هرزوآ تئیهو مادبا لوا ۱

 علما ةمللإ يک اسا ,رعیفاما شما یا ی ءراغوا
 لیتو لغت هوم س لیمص مرایک نو وا ىلجا اشات هقلخ
 لاعقلخ ب ووا عضو هنیکشس"یس درب هدننادیم تآ ج .ح یدتلوا



 زارا من سجخ قعلوا دولان د دوهش ةف ااو

 هع اع هلا یر رغ ترضح هپ هرو دم هزکصفدقدن
 یر ند هرخاف رهاوجو ةیلاع سیاق ییدنالاسزاهتاتح

 ندرهاوج ناتوا لاشراو ینکد ےھرد ك یا وا هنکره

 ه رظن هفیلخینیا نوشرا شل او الوظ ر

 هلآ مرکی لع ترضح یتح ایدرویب ےتقت ةمازک ب اقصا لتلك
 كلب یمرکی یدک د یسهعطق يراد فم شرافرب هیذهحو لاعت
 هد هیر دنکساو صم حڅ صاع یورو رایدنیا ع هب هی
 نامز هنع لاعت هللآصر نامع ترضحو هعطح تاورغ نالوا

 تاو رغو ثاحوتف نالواهد دفن او هدمگ راد ه دیر بس

 هکر ددیما زدرتر و جراخ ندنحاو جسم نات ىراس رش

 ني مالسا لها اعاد تولق یرات نیا لاس یرات باتح

 ۱ هلاوهس فرح هلن کف ا ندنالودقرس كند یاتعا

 . (هتشونو دن هعلقسورکنآ تللاراد حق "
 یارح نو 3 ۳۲ بسم بو ی ها ید ۳ ی

 یصوصخ و روما نالوا مزالو مارا نوک جوا ه دخ اهم
 معآ ر دص ی وک ی درد كروب نم هام یدنوآ مانعاو لینک
 بول هل مال کم نالوا ص وصح هب و کم 9ا

 رادع هاشداب ولتداعس یسربا یدلوا هناور جی لاما

eكلا راد بوص هجوم هلا راس زوم ر ا و  

 هتشو نود هدقدلروس لوژ هنر ناو دوق واوا راک

 رلندتنا ناسا تبولک یر دج یار هر : هر دار رانا

 رامدآ هتب رانا تولوا ناخ نام دهتاوخ (نقظلات کر ول

 یججوا نوک هت[ ىذا ۳ :دلوآ ناوزر نودا تولیشوق

 نودرگ ك شر نادنمودق بر رک اسقا نود ا وک



 هوا را

 یاب ناموطو یروخوصنافو یمارع لیا ات كءوحم

 جاسهم نالوا رکذ لموح رم نال ناطاسو ير هبراح
 روک عو یسارغ يرک ادای ناطلس نده ناطلسو ۳ ع
 رلهاشدان ناشید ردقوب ند هلبلح ءهساسرپ یسیرپ ا

 ی نالوا نمروظنم  ردشمالوارمسم هرب نکیآ شم
 دج كالم ند ےدنیشاد لولمو لوس هاش کالم و

 یدو كفسوب ندلا ح الص نابطاسیصم نا كنبزاغ
 روصنمو رفظمو یرازغ هنب اودع كکولع یک كنو دمت

 دانجا تزکمر دف و هدرو دنک هن نکو یراق دلوا
 نیدحوم ولم کا ىدا راو دادعا ترفو هدنرو دع هنو

 دکیسا رغلوا كذسو ن بوقعب روصنم ناطاس ندنیمز برغم
 هدیسلدنا هل نلف سک نالوا یارق هناتسا بوک ندنزاغوب هت هتس

 بولوا مزهنم يدنا ل جارو سیراف كرب حوا رلبدتنا كنج
 راتف رکو رسا چ وا نواو یدئوا لتق رفا كس لیلا هدارو
 ناب لا قرتو رطاقو بکر ع تر زوبو رذاج كیب زویو یدلوا
 هّتعمو . ردشمزاب هدن رات یدتتا قانح ود یدشوآ ماتبشاتآ
 ردنعوا ا كم ا هک سارع هرو كن دضلخ
 لات هلا فسا لوا هبسازغ حام, وجا ازغوب هتسا

 لد ی لق رفاک كي زوپکیا هدنسا رغ جاهم

 مالسا لها رعالا تیاهذ دقو یس دغلام راو ياصقت هک
 هر ناهز هنعیلاعب هللا یر رکب یا ترضح ندنباورغ
 هدنراش سش نامز هنع لاحت هللا یر رع ترضحو مور راق یک
 متنا یتیواک شفرد بلوغ .داز حرف ی مسد ام

 ی شک اک صاقوییا نرلعس نرصحو یتیدشوا
 بول وا م ا یک ل اوبا هدق دلوب رفط هاد رح در ها

 بس ٩۳ تب



 ولتداس رر و باوجوبد نونسلوا ینوجوج هدنغات كزوکوط
 تولوا ناداشو نش لاج كرابم هلبا« دنخجنرب روصنم هاشداپ

 رابا ن ارقا زاستم کی یالآ هخوقرقف هلیناسحا نوا جوآرب
 تزاجا هنیفآ هنقلخ رکسعراسو هنس هفناطیمقآ ندنوکوو

 بوشوا زاستما روصنم رکسع یالآ یالآ هبناجرره بولیرپ و
 زولک یدرنوا شب ردیکككولب روا ر شب نوکره رلیدلوا هناوز
 قدلوا تراغ ندبناوجو فارطا یدر ولواقحمم هنونامه یودرا

 ولحاص یراص یتئتسمو انسح یدلاقعایضو یرقو هبصقو یهش

 رلیحارص شوکوراناوج رارمس بوغ رهو نوزومو رربق لزوک
 یدتیا مانتغا مالسا تازغ هکر انادعمشو رای سو را هوقو

 میظع یازغو یدرولی یل اعت یاب بانج قحا نیرصح دح
 ˆ هاشداب رپ نیکد هردم زدلکد مولعم ردندهیم السا تاو مظعا

 یرع تادم هعاضبلا لیلق رفح ون هوا شلواسسم ههاح یلاع ۱

 نص هرهب ندهبلاع مولع مرصاق دبعرب شا فرص هنعبت جرات
 هک راوت ردقوب ردشلوابهاذ هنتمس برات نعهقیلس هژغمایوا

 تاوزغ كن راهاتشذاپ مالسا لهارتک او ردشلوا مروظتم
 تیعج هلا ترک هبن مه و ردشلوا مروعشو عالطا هنناحوتفو

 نیطالتس قحا قلوا مدعتم یرلهاشدای و بولوا مرنهنم هرفک
 نیلاسلا بر بانج ردندنس هصوصخم صناصخ كل هينا

 زارفرسو زاتم ند هراس نیطالس یرانوب هللا هبهومو ناسحا ون

 هلیسعل راکدنوادخ یزاغ ۳ كنب زاغ ناخ دا مع ناظلسردشعا

 ناطاس هدعب یس رغ نالوا هدنسارص هوشوق: ردشلوب راهتشا

 دیزباب مردلبو یسازغ هنراو هدعبو هوسوق هنب كننناث داره
 هنسوب كناخ دج ناطلس معفلاوباو یننارغ یلوب هکی كناخ

 ..ملس نا طاس هرکصیسهیراسحم نسج نوزواو یسارغ یلارق
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 دنور كامو بتي امور ادای وا ززعا ی او
 یرانز رضو بوطفدع زویچوا *لرافکو بولی زاب همان حق
 رسا بوئلواطبض نوعایرم یرمزال تامهو هناخهبج راسو
 مردکیت تردلاطا قیدئلوا نام رف ید یراضحا کت هرفکن الوا

 لید قجا ندنرلع|بولب روتکر افکو لغادیرکحولغابلاهدابز
 اخ بولب رشوا جلف هتسادعام بوئوقیلا رفاک ترد نوا
 ندنز هشبخ هفیحو وب هلا هشالیجد ل زم لوا رایدروشود هک اله

 تکی هر ردقلوا رب د ندنآ یسنریا نیغلوا ضرب یمدآ ماشم
 هلاتقلح هلباهاکردصاوخ هاشداب ولنداعس نوک لواو یدلروس

 . نمدج هکر دلوقت» ن دموح رع ردپ رابدرویب تع نوجا ریس
 ندهقوحینعرق هدرافسا رنک |یتدافكموح ره یکی یالاهحوق

 كرب اوکه دننایم رکسع هلبا نان لواو یدبا قعلوق رداح
 هاشداب ولتداعس یدبا نيعتم هلکنا یزاتما نه راسو یا

 زاذکو تشک هکر عمل و راوس هماط نب رز بساماللغنودب وف
 ثدوع هنوباسه غانوا بودا مس یرارق خ زود راقک ءالتقو

 نکردیک هلبتترا قم یرانوپام باکر اشاب ےهاربا ہ دنراقدروی
 ندر یراد قم هوطخ ىلا ق رق ندنب رق یرداح كم وحس

 هم الس هدنکوا یرداح خد یی یالآ هج وق هدتس انا روبع

 ینکب یالآ اشاپ مهاربا قهلوا یران وباسه روظن» یتیدروط
 لکیداشاب مهاربا را ر روب روص ر دنمیدن هرکصند شو اح

 دبنلک بودی تکرح یند موحرم بوپد یکب یالا هجوق
 میهاربا زر روب ففوت بودیا نیفلقا لکوک هاشداب ولتداعس

 ءارعو مه اشداب ولتداعس لاعت هللا دمح یکی یالاهحوق اشاب

 هاشداب ولتداعس ردن میدن هرکصندعت ی ذلوا قفوم هریک ا

 مراکتخ نام هنازوغا فلک یب ید لوا رد رار روس لاوس
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 بو رغ نوکب ولوآ مرهنم مات ی اعت هلآ لضفب رلیدنآ نوط
 دود رح لارف یدلآق درفر هرزوا غانا ندیغالم هدنادیم هدا
 نالوا ه دتس اها كنارعګ نکر اهب بولوا دورطم ند هب راح

 هرفکه دنکو ا هدکد لکه نحت قاب نالو ترهش و دیسورب وکل ارقو

 ع وت هدنزاارا هکشلکربا هن رزوا یرب یرب هلهجو رب یرانوقجاق
 كل رلتلک ندندرا شمال هحرفرب كج ەك تا لک دسئب

 ناب د مدع قحا بوت اب غاب راف اهن نب هلیس هجاازح
 نایت بونآب لب رانا یاس یخد لارق هدلعلوا راشچآ لوب
 ندندوع هاشداب ولتداعس شل ر صا هنيا ز مهح نسخ

 هنف دم رللارقرباس ه د دارغلب یتوتساو ج ارضا هرفک هرکص

 للاخ هک رعم نادم ندرافک نوج راشعا نف د بوروتک
 یدینعا اضتقا شیاسآ بوشورپا ید یتقو ماشخا یدلاو

 تکحو یدلریدتا رلادن وید نوسنوق هدرب بدر وط نسکره

 نیرداع هتک هن هکیدلوا لزات ځد ناراب دیدشرب یلاعتیادخ
 هلدهحابص هدنسهقرا تا تولوا لام > اق لوق هنو لا دغمارا
 راةك هعب را بناوج هکندلح لوا حابصلاىلعرا دتا فقوت

 بولی روس تکرح نیکد هرب یوشوق تآیکیارب یدیاولم هلیسهشال
 یزرداح مالسا رک اتسع راسو یهاشداب نواه ع اتوا هدعب

 نوا عانوا لرب رمس نو درک هاشدان ولتداعسو بولت روق

 ءارزو د بول وا عضو ت ىلاع ت عص صرب دادی ا

 اچ رباسو مارک ءارحاو م ارنحالا یوذ ناریمریمو ماظع

 اشاپ میهاربا مظعا ردض لی دنیا اخ داب كرابم بولک مالسا

 عص سرب هنشابرابدلوا فرشم هل یسون أم ترسم رپ سسوباب
 راس یدلر روس نارفرسو زاتم ندرت اس هلغعلوا عضو جوغربس

 تاغ رشتو هرخاف تاعیلخ مهن افبط لع ید !یعاو ارزو
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 قوبشپهدنراچبا یکی هن سابا یبصنمو قموکح یني دلوا فرصتم
 هتمان ردنلق عی قیشا بولوا اند ع راف هج ردساف عزو راربد

 ند ي نوعلم ناربد طارب هدوديه موق لوا هدیراسخا هکشلوا

 هکبذلک بولب روق هلهحورب بودبا ی الان نا تي :هبضقنو
 ی دبا رت "هدروخ جز یرب ره هکیدنا رب رخ یازونیب بوک

 نالواهدنکوا ییالآ مطعا رب زو بویلوا لئاح هتست هنن یلکوا الا ٠

 كتمنو ندش هناد نزب رض نالنا هلا راربص ز كران رب رض

 توپقا الصا هسهشالرلتاو هنسهد ره نشود ندننالآ ندننب دزو

 هجرف ابلاغ هدنساهتنا بودیک بو رس ندنکوا كرانزپ رم ید
 بودبا لوخد ندنا ۍدنالحت نالوا یبالآ باب هک یدل وب كل دکو

 ورسخ یکب هتسوب و كب یاب نکیشُمیاقپ رفنوقش یمالسارکسع
 نیعالم نوچ ,رایدلونوق بولا نیدرا لپ رکسع یرلقابتس كب
 حانج باق زونه یرابالآ كهاشدان ولتداعس یدنبا رظن هنکوا

 یکراغاط قلرغاو رادم د هک  دنبقع هدنرب ولرب تاق رب تاق
 ناه لکد هبنرص كج هدیا هطاحا سشب من قوب یساهشا

 هليا رانا نیدرآ بونود ه وربک ی دلیب نیفپ دارغوا هی نید یب
 هر وش ندبن اج یکیا یزابالآ یلیا مور یدناص مردیا كنج
 هدنیخ لوا یدلاق ناشنو مان ندنبالآ هد دحاو نآ هکر ایدلوب وق
 رلبدروتک و د یاب لارق ههاشداب ولتداعس بولیسک لود بسس

 هدنصا رکسع نوشود راب دانم هنکواو بولکید هپ هرن لاا یف

 لارق هنر زوا یرکسع یلوطانا یخد ندبناجوب وایدردزک
 هنئالآ یرصکب یخد رلنا توروس هلا یال خواد اعف

 كنیعالم بوپ سس كنفت ن د روغا رب یرایزاغ یرنهکی یدنابط
 یدشود مک اله اخ هدقلانروا لوا یرکسع ه دیزرکو یورم
 جف ناه بوزوک ی یراق دارغوا هب یرادالآ نالوا هدننبقع



 هرارب هرق نی ازوکن ی زو بوشود ندنآ یک شود ندرهُ
 ناور:نیرلشا یرازوک هلنا بلق راسکنآ هبت ر هرب بوروس
 واسنخا یر و ناخ هلا اتو نشح هدحاو دصفد هکرلیدتا

 )ع( : یدلاق یهابشا كرلتدا هدهاشم هن رک دا

 عارصع وب ا وک # غیرد نازو هديا هدکلوبو د زکه ن ناج
 اشا ےھارا مظعا رر زو یدیشلوا یاب ز درو لک ره

 ولتداعس هدنفح راتدبا قلشادلوب ںوکود لادآزا ره ہرکسع ید

 نیرلتباج فانصاو راتباسنععاونا كنب رلترضح هاتلاع هاشداب

 هکیدلبا قلرادلد هیتر عرب بورپو را هدعو رآ :ره بودا داب
 ناور ح ور هکلب روبا هکعا ادف نا سکره لوا تع اسر

 اع دو عا عو شزاونو تل اما هلهحو وب نوح "یذردنا لش
 تكهاش داد ولتداعس جد اشاب یهازپا یدلروتک هنن رب ۍرما

 هی ودرلیا ییالآ صوصختو ب ونبدا ءار ةقرذب نس اع د رخ
 هند ینو ام مالعا ید رادقم للاع هاش داب ولتداعس نولیعس

 اضق نامزفو یدروط تولوا زارقرب هدنرب راو ملا بطق ب ولک

 یاضقفهوکش الف رک اسع هورک رثاس هک,دلوا رداص یرانا رج

 نلیدورو ورغوط هنن رزوا رافک یک ینانهک ا لیسو ییاعسآ
 مدا ن دنسادص یان ه رک و ات روشو ن كنس هزاوا سوکو لنط

 اع زاهرهز ندتنیدرقاش راقارباد .نندنسام هنشکر ات آ ندنسس

 تلاح هدنزهبروا هکندنا لصتم هاب وش هق دآ مدا ها تا تولوا

 نکژدیکت وس روب هتسهآ هتسهآ با قب رطوب ىچكە ۋاخ

 ةزقب بوک یدنزوکیرابالآ یرنام تم ره رکاسع یخد كراقک
 هابل اھتشاو تعربس ن دنکوا یوق راک زوررب یک طولب

 كخم رات بایرا هک لاض یرلکدید لا یرعوطیدرولک بو روس
 عقاولا یف شعا عضو مان وید یر ی شهزاب وید س امان یک
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 ۱ دس ٩ تص

 ردشابنوخ ربتررب هیودع بوک رهاظ هرشط ن دس اغلوط
 دحوط لدع لک بوناص یدلک هلآ توعد یو كب ورمسخ

Eهرواشم هدنو جد لوا رد یدتا ها هرواشم هاشاداب  

 یدردنو ET یالآهحوق نب ردیمراو کا نر

 كلك شلشاب هکعسلا روج خر چا شوروکح یرلپ الآ نیشد
 بوپد كروک یریآ ندقلرعا یرلیال او كنولوب ه دنبد رکشاهس
 هدلح لوارد یک بوبد تآ ورغوط هنالا ودنک هت نام

 نینیدلوا هرزوا كلک فکر ولک لبد ید ندکب یاب كجوک
 هدزدردو نیکیدتروک یرلبالآ ولنا ند زاعوب نالوا رظان هیارحعو

 .نیکدتا ه دهاشم یزراقارب رافک هشوکی هشوک هد هت
 ن دنس هلوقم اناعر هداس نالوا ادر وتش لوا کک ها مالعا

 بولوا عج هللا رتزو وغاقوپ و نسر یراق دلوا تلاه هکشما
 لولب كلولب ه درا هتشپ لوا هل دیما كا رکتسد ی النسا لها
 کلک لاو ندننکرح هحوط لدع كلروغفم هاشداب ناشلزید

 قارغعاو رولوا راوس بونبآندهپد لاحا بویلاتیمارآ ندنربخ
 قمروطیربآ هفاسمرب ندقلرغا رلبالآبودنا نیت راشواح هتطض
 ردق نوا شب ندصاوخ هلیس قلا كموح یهاشاب هاریاو ردانامرف

 كيالا ره تولوا یورپ كه اش داب ولتداعس یسودنک ها مدآ

 نوجآ نیرلقامس ارا هدنامز لوا بوراو هت یعیدروط

 یزارفیس كلادها حو ی زاغ هاشداب شعا رزروتک هکتج
 توقو لوح یهلا بوربدلاق نب رللا كلرابم م دنید كغاصس ره
 كنس تباج كنس تباشع كنس تیصنو فرصت ئهلا كنس

 تیم دوب دو اب وقا چر میر درر ن اچ وا
 قلی راز بودیقا شا ن دنرا زوک ك رام وند همر دنب وس یرفاک
 غارب ن ازخ م دکد یا هدهاشم مالنسا رکسع نب زلک دیتا



 بسم ۹+ ضنا

 ییدلوا ررقم ینیدلوا رارفرب لاع هلا نامز لوط ردزا تباع قرف

 نرم دزاوتکس هوا هلو ودش وا ار دهان قاب نکو

 ناسسل تاذلاب كموحرح یدیا زیزع تمارک بحاسص تیالو
 موحرهادشاب مهاریا هدنیح لوا ر دعومسم ندن ناناشنتمارک

 ولتدامس یمودنک بودیا عضو هنشیرپ ول, نیرابالآ یبا مور
 سا عا دحل رسه دکدلک هب ر وضح رب یس نودرک هابشدان

 نواه نامرف زا ردا نامرف قعلوا هرواشم توتلوا توعد

 هتسوب مدقم ناد هلج تولرهدنوکر لش واح هبا رعا هرزوآ

 نامرف ود قیچ هدوهعم هتشبو بولک كب ورسخ یسکب رلکب
 ولتدامس اعم هلا ر ارزو انس هرز وا عانا اشاب هاربا روئلوا

 تودنا نا طخ: هکیورسخ نکرروط هدتس هللا قم كهاشداب
 رسا هرواتتشم ندزس رم اش داب ولتداعس شب رلکب اجرا

 ردنریدت قوبرثا رب ندنعسد زونه شعاوب یبسارحم جانهم هتشیا
 یهرواشم هددحرمسز مهاشداب ولتداعس ید كی وسسخ هاب د

 شمار هلا رعآر ودنک زرهدیا هلب زاراستخا هدید روعا لدحرس
 ههاشداب ولتداعسو (هشلب وس بوراو هتسروتوا نافرف زرعا

 هرواشم لوا هاشداب ولتداعس ههبند 1 هزب و باوج تولک

 لر ورمسخ حز ردنا نامرف ولد لروتکهدنوب یرامدا كحهدیا

 هما وش رب ندنراغا ناروط هدیغاشاندرب یفیدروط موج
 یشاوص دو نانع هرقو یکی یالآ هجوقراو رتب ودنا باطخ
 هاشداب ولتداعسرانوسلک یشات یرج نابلب و هجوط لدو
 هوو ل دع یکی یدنکی بسع دارد ی دنیا رها هب هرواشم

 یساغلوطهدنس هقرایسهبج بولوا رها هجوق رداهب یکیدید
 یراسقیاما شارطو هجوق لجرفرب هدتنسکرت یکنیک ه دنشاب
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 ندقانا لوک هم ارق ,ندنناب تلا تلح نالوا عضو یربوک

 ودنکو با یرکسع لبا مور مظعا ردص کک ا
 ددع ىلا زوبو هلبا یرصکب ز ادنا كنفت ك یکیا نالوا رومأم

 یلوطانا هستبفع کلا بودیا بیترت نیالآ لس هلیا نزبض
 لنکیرکسعقاجنسره ها اشابمارهب یرایکب رلکبو یرارداهب
 سم مالغ نودرک هاشداب تو رو لر دنا بیقعت نرب قرب

 هبا قلخ كولبو یرصلب هلا ماجا رفظ مالسا رک اسع

 نی راشاب لرابم بویلیا بیرت تاقب تاق نیرایالآ یبکر اغاط هرق
 یراق رش دوحو ل رابمو بوتقاط ر طال ح وغرس ددع چ وا

 بودیا نصح هراصح نینهآرب عوضوم ندنشوجو هبج ابوک
 نللاعت هللا نوع كيلع رانروک ره هدنس اشنا تعنع هلا تلود

 وب راوتر رایدلوا یوج هنیک یودع هجوم هلبا انثو اعد ويد

 موح س كب یاب هدنب ق یماسیلک وسوپ نالوا دوهعم هدنرزوا
 هلع مان هپ ولاقجاب هدارعګ ءاهتنا بودبا مع هرابسب بناج
 هاشداپ ولتداعس ,یدلوا ناوز بوربدسک نیکنا غاط.یرغوط

 یرلکدید یسهید راکنخ مقاو هدجاهم یار خد مالتسا
 بوقیح هپ هتنشب ید بولوا هدا هجلوالصاو هسعیفرلت
 كي هعاضبلا لیلق قوی. رار دوا دعاق هبش يوا یک

 لوا هلیس هناهب نوا هع او یساوه كلهزات مدقم ندنخرات
 جوا کیا اکربت قجنا یلاعت ہللارع كردیا راذکو تشک یفارطا

 رديت اجانم یاج كهاشداب یژاغرب هنبرزوا هروب نع هتشپ هعفد
 هدقابعبجو یدبامفتع یلیخ عی ردشلواعقاو قایقهچوید

 اشاپ نسح لعریم موحرم هک هدناصکبدع یدیاراو تبوعص
 كشوکصتخرب ندباشخا هنیرزوا بولوا یسکب رلکب نودب
 نداره راس شهردزاقیسوب وقوصرب هدنب رقو بوربدپاب یلکش

 ا
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 ردملوا م السا تازغ كدتا نیغلقا زوب هدننامز كم ج وقلام هرق

 ا وا هلا مراکتمدخرب رقخوب کلا هکرلیدتیا مانتا

 راد وللشوچ ول هج هرداعس هناا رول رم مدا تبع

 ود ردشلوا هلعتسم تلع ها خوب یک < یالاو یدردنوکرشأب و

 یکبیالآ هزماباب یدتیا ضرع هیادتبا یریقحوب و هپ قرتی مابا
 قیاعت ځد هیارغرب نمادتبا مزپ بولیرب و قرت هجا زوینب هلذلوا
 هدندنن رد ناق هرقو مدراو هني رفسنیفارع هلبا قیلعبوب نلرو
 الو زعم یلیغوا یسکب یالا هتسوپ هدنیح لوا مدنلوب «دتمدخ
 یدیلوا ناسا فیش نما هراع,ندادتیا وید و دنلک هرفس

 زورس لوا قا هسناوا ناسحا یغاهس هتسوب یلاصت هنا اع

 لیلادب نبرصا ادتیا هد هن ام زود مدرولک هبهن اخ ریعسف هلا

 .یدردیا لشق یوب هرلندبا لیلعو
 (هب راتبخ ناتساد زاعا.

 لوا یدلروس .لوزت هدلکوا ب ووا رونع ند هواردرهن نوج

 كنهعسن القا انوکبودیا نیساخود موم مالسارک اببع هک

 ئی دیا رانا زو رون زور كشر یللع پولوا عج هریرب موج
 رهن رب هک ك بیل اب كچ وک هداز اشاب یر لوالاک ندلزمم لوا
 یرادقمكب ندنرللوق یسودنکو شل شام داربیدنلا بحاص

 ول هبچ كيب ب تزد خد یرکبع هردن شجررشا فس هللا مدآ

 مالنس| نکاسعهعیلط شمرولوا نکسع ول هجناتسوق هلبا ولنشوجو
 تكنفاسعس هنسوب و بوتلوا.نیبعن یب هخرچو ید ینعپ رولوا
 نلغوا یزف, كموج ندی زباب ن اطلس موحرخ كورمسخ یکی
 همدا رداسهب یلیخ ندنرامدآ و دنکو ن دنرللوق یسایاب هلغلوا
 قانع لکه م چد یک دم تا
 لعفلاپ هدسنبرق راونرب بویپازوب لز ع لزم سپ بوئوا نعت



 رس وا ۳
 راتخا عا رابخاو لقن هد مع هعومج نیس هب م ی میدلوا

 موح ره رد و یسکب ئالا هتسوب نع دحج هدارغ ءازعوب ماتا
 دنتسوب یارش الا" شعا راتکب اناوت هلبا یراشادنرف رقت ئ دب

 لح كدیرب ره ود یرالغوا یکب یالآ هدنشهحان هنهب هدنن رق
 ن دیاوحا یخد ال انا نسب ر دن ولعم ل اهالا دننع یسانکس
 هنسزولوایزوطنم كن هتک ندناقلعتم ردنااضتعا قعلوانایهعسرب

 لونقع یزمزذع نافع تاعا رتاسو قلوا ليج رک د ثعاب
 ند هبفالشا نیط الس هسلوا هلن وا زوئلوا ساس او اجر ققوط
 ناضلس ملا وبا هل روفغمو موح نم ی زاتم لرلهاشداپ یزاغ
 یدب شن زوب نکس" هيلع ی اعن هلا جر یزاغ ناخ د
 قانع تودا ف نیعضاوم رنک | كد د راد هنسول ه دن رات

 ادا ق روب هده اشم نیکی دسا اضتقا قلوا عضو یکی
 دواد هرق نعالعا دج راز ربو هکب دمش لوا كب تم كغاصس
 یتارف هرو نمره الاغ نکیآ یرادحتس ءلروعفم هاش داب اغا

 نسوا با تماعز ها كيب لا هلا رخآ بی رقت هدخوپ هلیبس
 دیزیاب ناظلس یخ زاقیجت ن دم مارح بولوا یسیکب یالآ
 نالوا رکسع هعیلط هد ةیراحم وب ه دنزام تش رم صع كموج ره

 تارب تولا ناش از كموح رح كب یی اب كچوک .داز اشاب یبخب
 ردظوضم هدندب كررقحوب نالا هلینیعس ریش ثاربلوا رشا
 اع ه نکلو م م در دنا زطاخ كنا عضو هلیلرع هب هغو وب

 لفن نروص لامن ها ءاش نا هرکصندنو هلخلوا زود ندنفاطل
 ام ون قاچ هتنافز زا رادحطس هلتسن هنامز وب الاو مردلپ ماو
 لّوا هدنسهتنر تراز و هدرصع ول :دیهوا مهف د شعلوا رق

 شعا رب هب عج افرا یس هان یف از هح ا E , للا كن امز

 هد لس و هکر دشلوا یوم تا ازکلاو تاعقولاب ند زد موح نم



 را رونق تبع

 هی دعلق هدنراکدلک هغولبا بودپا رارد هلا ېر هد هنوط ورعوط
 ید تور دلوظ جد یراوس زویکیآر وز ادنا كنفت رادنسقمرب

 یدلوا یرللاخ هرارف

 - (قولپا هلق حف)
 رکسع هرکصن دن نداراو ٩۳۲ هنیس لاوش ۲۸ ین
 مایا هنعف یبعلق قوایا ماسعم یلاع مظعا ریزو هبا مالسا
 نالوا هدنعا بوئو| ف با هرب ا الصف یوا
 2 تیوف ع یدنلوا ناجا ناما هنیکم خ زود نبعالم

 نیتوبص خخ یاکول حد هگروغوغ حق كيربا ج هي زمد

 هجار ف كنبورج حد دودرا هعلق حق راوقلد دعلق جف

 لک ابسعیسل لاها ناقرابو علف نابشوا رک . كسوا دملق رعد

 بولوا: تلالض هک ر ن دتا نی اهم بم

 "هدس یسل اھا ف نایثورب هل ابحو يداو قلخ لب ۴

 یس هبعلق كمواو رابدتا.نایتسا بوروسزوب هب یهابش د ا
 رو هروصنم رک اسع م دعا شور اوو تولع ریارپ هک اب
 بودا انت عیسورمسح رب هدینحا كنوک وا نوعا یروبعو

 تن سضل دانجا هلج ینوکی با نوا كند دعقفلا ید هام

 دغر و یدنوا روبعو رو زههنناج سوما ف سورکنا هلبا داتعم
 ن ٍدمالسانابد بولیبنک یرپ وک/هلبارویغ. ماشداب ما روا
 : یدنلوا مطق هقالع

 9و یا لارق تمزه)

 هک هوا یهتاولوا فییشمولعم ۹۳۲ هنس هدعفلایذ ۲۰ ی

 هیانمز ءابنبا ردعالم پجوم مالک لقب ندردن و دیج دجرکا

Creerیمارح جاهم نکلو ردقوب ةابنْشا ه دكا های  

 ړاسغم هني رپ یرب هد هعوبطم ج راون هعطق یدب ی نسانع

 فتاو هلغلوا فلاع هن الوا ع وحص ند هفت یرض ندب*4دل ]وب
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 قو

 کاشف ا مور هج هدنو انه تع ن دنا تولوا فاو

 هصلوا لخاد هغانوق هدا هقرا تآ یدنلوا ما قلف وب

 قاز مظحا ردص هل اع انا مور ندل موو رلبدنلقوپ

 ندب رصکبو رداهب هجن ن دتقلخ لول یادنلوا نامرف كتکورابا
 زر اعم نز رض للا زوو زادنآ كنفوت كم یا

 ید ی رکسع وطن ورکس اوهم زیو ھول ها
 یلوطاناواشاب سانا ٹلاث ر زوو اشاب نط صم نات رب زو یدنلقو

 لب رکسع یرضکیو قلخ كول: راس اشاپ مآرھب یسکب راک
 لنا ن ايعا هورک ی رغ ندرلنوو دهباکر كماش دات ولتداعس

 یار نوک یجزوقط نوا كرش ناضعر را دروب تع
 یوکی دزد كاوش تولوا لالنخا تاقدارس مح دارفاب

 ی دثلوا روع هتساق مرمس

 ( یذاراو هنعلق ةرحف) ۱

 نو درک هاش داب ولت کامن ۹۳۲ هنس مرکلا لاوش ۱۷ یف
 مظعاربزو بو دیا ز ارق هدنراوج هعلق مان نت السا و اقو
 هنهف هروب نع هدعلق نراترضح اشاب مهارا مرکا رادرتسو

 ند هرصاح نوک یدب بوراو هر رداهب لنا مور راندتادنحا

iلات یروموط رل دلوا قفوم هنعف نودا مل تقاع  

 كنکل ام نالوا دتسازوام كن هیوط كلاعف دن لارق ل اض مان

 ودنکه زو ښخ ةعلق یدیا یرالاسهش كن رکعو ا

 ہلا رایکنفت هداتزو تو دنا زاضح اراک لح هلفلوا ۵ دنع اض
 تامام وكت ل5ا ان علق نناغود مالا لقا برو دلوط
 هراب ڙو کس نالوا نعت ندنداعبس UE کل یدا هدنناوخ

 عیب YE نیر نهم نوا اوت رک

î 0بجا و  

 ب نا ما ا a Sb ج نت یا 1 نصرت یی



 سم و

 یشزکس كن هرخالایداجج هام ابو یدلؤا مولعم یب مو ینسح

 لد رمش براوا رلکلتش میظع بونلوا لوخد هرصم ینوک
 ندکلام یفارطا رایدتا نمالا رادیرصم تالو هلبا فاصناو
 "هلماعمو جارخ نالا بواک یمارتف ااعر ج وف جوف رک ورک
 ه دیاب وب ہلکا تیاکش ندلاطم نالوا ثداح هدرا دو مارد

 هد هاس نینس بولوا یل اقو ل ام ھقح لداع یاشان تزضح
 هدننامز ی روغوصناق ديو در وتک نیر افد نیناوق نالوا عقاو
 داددزا هدنناو!ینایفط لاظو ناخ هرکصو هدتما ا كب هرمخ هدعب

 عضو د دج نوناقرب هرزوا لاد تعا بون دنا مولعم یرانالوب

 بوریو اضر ةعاطو اع هنواق لوا ابا و اناعر هلجو بو دیا
 ها نونام لوا هب الآ لآ ب ودنا ص هن وا2 باکر ندنا
 با هاتداب ترضح هلغملوا نامرف یالوا لع

 ا ر مر قم هیاعد هن ران لاسو تاود .

 یکی ییا نت لاب راشم هدننف 2 ناس نسر ندنرلناصروق

 هت رااح ندعو نع ندنس هلکتسا ست وس هلبا را هغردأو هعن 3

 ۰ ندنراهح را نکس صعب نایت تعاطا «دراباج لواو لاسرا
 ٩۳۲ هتس رلدلوا هداهن ندرکهتعاضا دون ر تولک

 نوا تعزعو هراس تاحوتفو جاهمرفسلاجا)
 للبامور هدرا ترصنرفسو ٩۳۲ هثس بحرا خر ۱۱ ق
 هژغلوا بمص هتخا مع ر دص كن اشات مى ۳ معا ر زو قاتا

 رلیدتا لاسعتسا هللا رک 2۶ یا مما یل مور هدکد ناک هه زڌا

 بو دنا روع ندیل ويلك حد اشاب حارهب یسکب رلکب نلوطانا
 "كکولب قلا نقی اوت لو ۳ ی دن وا یودر د دنردا

 بوتوا هح ول ه هرکصن کد اروک مزاولراسو : یدنلوا هو یل

EEنونا لوزن هنمارخم هفت نوک ېچ از  
 ۰ ۰ ۸٩

 تیر تا ب۲ تق تن ن دن ست اا e م ےن هاا



 تا

 ا۲ نیذلا رخ ییماغآ راف ولعو یلحت ردنکسا زاد زفاف لا

 هدازلالخو شواح رفت زوتواو اغا د هداز قوص یاب شواحو

 زویشب بوئوا نیبعن یناکحخ ناوبد ىلج یطضم یاو
 با مدآ زادقمرب ندنفلخ كولبو هلبآ باک ضعبو هلا یرهکب
 راددلوا ناورو حتوم هدروب عزم رات هلا هضرداق ددع نوا اعم
 تولوا قالم دن ساب یرلک, اراد «دقدلراو هنس هز رح قاس

 بولیراو ةسودر یدندنا رلبدت راتفایضو نوکع ن زیاده

 لوحد یمرح ٩۳۱ هس هرکضندقدلوا تمافآ نوک جاقرب

 قفاوم نوک شب ترد بوتل اف ندب اا هدننوک یوا بو دیا
 دیما كمروک یس هعلق هیزدنکسا یستربا بودی هللا راکژور

 فلات لب یرطنیج لک لا لارا سردی و روا
 یراب یراب تیانع هنن بوردنود یرایک لاجل اق بودآ روهظ

 فقوت نوک جاقرب بولک هنا سودر هلبا تمالس یولبق
 ناورو میت نوت قجلوا ستم دا مع ذاب هرگصن دقدتوا

 یک یدتاک هتل كغروک ی س هعلق هی ردنکسا هت بوئوا
 3 ارکن هلا تقشمو تجز رازه بولوشر اف دوهعم ناک زود

 هطح الم یلوآ عارف ندارد ین دو یدنلک هسودر

 کپ سودر ی دنلوا ےعص كل ددڪ ن د هرق هلغلوا

 یرکابعو نابعارباس بولا نوجا اشا ید ی دو یتا تلا

 بولک هیهبصق مان هلغوم هلا البو تنح رازه ه دایب یب هقتاط
 ندیشاومو تابوکي م بولیر هدنوکرامدآ هن اج ره ندناو
 یدنلک هنب رهش هیقدال هسیا لاج هن بوروتک ی راراوط نالو
 . هسورح هدلوالا میر كل ناص بوشب را اتش تدش هدایز نکلو
 كنارقف دحی پولوا لاشوک قسف لهاو هلط معن یدنلک هبلح
 كنس هل دیګ ندهرقبولوادسنم لو ندارد هلو ادا درسا یراثح



 بونلواناسحا تاعبرميراشا رکشریغو تاب ولجیرکسییس رپ
 راءدتلبق نورقم هناناخس تافتتا هلععلوا لاسرا هنب زهناخ

 ۱ , (ابشاپ.داهرف رپزو لتف)
 موح یه لس نانا ٩۳ ۲ ,هشس مارا مرح ۶ یف

 ىلا مور بولوا رومأم هتنتنت ناکرو ابعشا ضعب هدسنن افز

 هللا رکسعرادقمرب بواوا رادرس هلا ترازو نکیآ یکی رلکب
 ندزمراو یسودنکیایقشا لوا ادخ تبکح یدیناردنوک
 یسودنکه لکا ناشد رب بودیغاط كب ىلع یلغوا راوسهشلوا

 یدنلوا را قلوا هد هظنفاح رادقمرب هدقالبس مان كج هکا
REهت اهب هتاعر هن ادنول اضحو هناسسفارب ه ین  

 كموحرح دجناناطاس هدارهش 4 نوحآ نوسلوا

 پولک ند شابلزق م دارهش مان دارم ناطاس ن د بارک دالوآ

 وید رد هرزوا كعا جورخ نامش بوشلو هتایعا هبیساماو

 فیرش سا هنندفت بویلا ضرع هنتوا باکر هلک و
 ډا هنا ویو بوزمک هنناق لهانک ی يرادقم زوبتلا هلغلوا دراو

 بقا یرلیکاش تاصفدلاب .یدینعا لیصح ناوارف لام
 نکلو یدینلرپو یغناجس هردنت"بوئوا لزعندنرازو هلکعا
 لزعهر زوآ لکه, هردا : 393 هلک مک یرلک اش صعب ددا

 هژفعلوا لق یکی نیدلوا لخاد هیهنر دآ یسو دنکو بوثوا
 یدلریو یسارسو یسازج تامعا

 (یکیدتنا هجوت ءمصم كناشاپ ےهاربا مظعارب زو)
 اشاب دجا ناخ صم هسورحم ٩۳۰ هبنس ها یذ
 نکو یدشلرو هیاشاب مساق هز وکی نا Rg هعقو

 یتیدلوا وقوم هنسامراو كهلا راشم یلاح م اظتنا كراب د لوآ ٠
 ندنداعس هن اتسا | نن دیپس یکی دن نه بیبر ری

eا  



 وک یوق ن ف ی ی ت تحد ہو

EAs 

Eهان  

 ھلو رئروس باسا هدر وعو فوقو تارا ندیناجرهمرخال
 ردلح غساو رب یک عسا تالف هک یادی تا سن رلتتوا رومأم

 بوتو نیز 1 تنیزو بیز عاوتاو هلبارلق اتوا یلاع
 لاعرب نوچرآ نورقم رقظ هاشداب هدنکوآ نوبام هناخرهمو
 را اشاب سا نا ر زوو یوا تھر تع تاک
 توزاو هب هرعاع یارتس هیس هفناط لوق اعوع یساغآ یرصکت
 راسو یسهشاط لوق اموعو رل.دوقوآ هنوکو دیهاشدان ولتداعس

 بولوا مت ورم هزتاعرو تفایص ع اونا نوکخژر یاتضا

 EET هدئعچ كت ر ندّتطالس کد هرس

 هاشدا ولتداعس نوح یدلروک هزوهط هعقد ول قامداش

 رزرسارس ن رر زایو نيم رابدروب فیرشت مالغ نودرک
 بوشود زادنآ یاب راک ژ هل 5 رلتنالطا زابداتهب نارکو
 تلود نا.ءاو ارزو هجو رلیدتا نح هناخراکن قاوسا شرق
 رادتآرلمدخ بوشود هح راکوآ هدشاقم سوکر شاق هدا

 قج روس 9 لوز فرش هوا تح نالوا ع وضوم
 باحو > ر اشاب 43 ال یفمو مالس 72 ۳ ۳ هدنرلدیع بناخ

 راس e > ندلارخ انالوم يز هخاوخ هتراراسو

 هرزوا یرایترت هاف سزاد با راو مارک لا او ماظع "یلاوم

 نارگتا دن |ع حب اونا نولو هل
 بودنآ عضو ماعط هرفسرپ هقشب نوچ ا هاش دایولتداعس هصاخ

 نالوا هد همضاع هنآرخ رلتدتا طب راطاشهقنب هنالعراسو

 وید ردب راکداب ناور شون هک هلبآیشوب سو یغابط هزر هساک
 ولت داعسیلج نع صع نالوا راد رفد یاب هللا تبرتش زدرولهشح
 ماط)ادعب یدروتوا دنر بولک هن نالا یوئوض ەقاقاداب

 هنر ره كن او بولوا عضو یتا وا ت شوخ تاو

 هدشاعم ۱

 ههلممه فرو روصح

 قثوا
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 سکه هنبلازوا هرصم یدیاراشلوا نالانو جاغ ندئلد ندننا
 ناسحا هلغعلوا املا هنرلتربضح هاتیلاع هاشداب بواوا بغار

 یراوطاو عاضوا هرکصندنلوصو ءصم هتسورح رایدروب
 تصخر هنس اقشا هسک ارج بویلوا هب اشم هرایکب رلکیرتاس
 پویلوا یلاخ ن دراقعساو تنابها هنب رللوق ءاشداب و رابتعاو

 ششوک هرببغتو لی دبت یی رومآ شهدو دادو نیناوق ضیبو
 یدلوا ,سکعنم هر داعس هناتسار تا تشحو ريخ وب نوچ یدتا

 رصح هرییکر ما مان یتسوم هرق نالوا نداد ءا ما هدرصم

 فیش ا نوا كلروک ی رادت لرو نح ناخ هلیسهدزمیتلاا
 دعم ودنک هزهلکسا هلج رو نم نکلو. یدلوا رادبصا

 لیا را یدیا راردیا سسجت يراندبيکب ولک بور وق نیرامدآ
 كکب یبوم هرقو لدم درد لوا ررروتک بولو یشواج نلک

 یبهطخوهکس بوکید نغاجس نا یصعو رروکندیق جد
 كي دج ییدتک ت ولا هلس هلا ودنکو رربدتبا هنمانودنک ید

 لقاعرب كب دحج روب نع نکلو ردبا هان یرب زو یرملد ما مان
 ه دماج هلتص فرب بويل وا یار هنایصع بولوا مدآ انادو

 قکیآ « دنریدت كمرونک هل بوصا هلب رللوف هاشداب راس نکا
 هنش اشم اعا هرب بولوا صالخ هل رطرب ند ی ناخ
 قخ راو ۸ کی دن وو ھارا راک روا اصلا

 یدلررو یسازح بولیسک ی شاب یلاعت هللا لضم

 .( اشا مهارپا مطعا رب رور وخر روس)

 ردنددیم السا راعش حب وزت صا نوح ٩۳۰ هلن بجر ۱۸ ی

 تزاجا نسج كج دنا هزاع نده انی اچ هاشداب ولتداعس

 هل راموزاتداعس مودق تاذلابرایدنکو بولی رویب یتازرا نتاقاخ
 ی دلو رو دص یر هی رک "هدعو هغمروپ فیرشت



 ت ۷4 ت
 .(اشاپ مهازآ لوتقفو لو ن دش مظعا ر زو) ٠

 قحا ر وو۹ دس نا ف ینا مور تلانا مات

 زرو ی دنر ودر ادو ےک یان یاس 9 رب
 هناا بویلواروکشم ناذنع لس یف قافلا كسادعا
 هک کا رتفنالوا نوکر وش ام قع ندرضم هرکضندلوصو هژاداعس
 ر زو ویدزدشلآ نب رام دنعب یدیشلر و نذآ «دسولج نیح
 یخ یراتف هدقذگوا نامرف قوا شنتفت هلیشافلا تاب دجا
 كاتشاب جا بولوا شتفع هالا رکمعنطاق ىلج نیا
 رب .زو قب رطاا بس یسدنکو هب ف ةتس هب وق رخ دیو
 بولوا هتشا هنافشاو تشر قح وا هب ودنک نڪا مظعا

 هر خاو اتیذ نیودنکهلکقا مکح هدام دهن عرش یالخ
 ردنض لوا تولوا مورخ هروک هنضرع ید اشاب دجنآ توس
 هتتفاشاب هطوا نالوا هلن واسه مرح تاداعس دمو تلود
 تباع هیاشاب میهاربآ ةیلا راشم نانلوا حمص یلاغا رایعھاش جا

 لاک هناکمو نوکو هعطع تراشب هدم هناسهج تولیروس
 ناوبدو تداعسربرتس بولوالوتسههمیع تشاشب و روم
 یدلو توارطو قثئور تلادع

 (ینیدلروس نایت لاا صم هیاشاب دجا ناخ)
 دینس تعلخ کاشان مهار نوح ۹4 .هتس ناضمر ۲ ی

 دز و نح ناخیدلروس یناژرا هنبزاتماقتسا اب تماق ترازو
 ربزو یدلوا كاثلدو نیک تناغت نیوشوق كل یرکف بسا
 هتذاعش ناسا هدکد شا ایقشاعفد ندرضع شات نط ضم یا
 ناخ یدیشلرو هناشاپ ناف هتطزوک یرب بوتا ت دوغ
 بوید رفسار ربصان نجلا رنساخو باخ ندنرازو ید زوبع
 ناود لها همت یدلوآ بل اظ هضم هلغفالوا لمعم هریض
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 بو ردنوک وتکم هدالبو راصتا یل اها راسو هخب اشم نایعا
 قجاتلا دییعب نمو بوديا ابطعو وفع نجارخ قاليرب كلاناغر

 ولکدن بودنا لالاو اوغایسان هبماع هلکا فیصتت یمارخ
 دین حر بولک هرزوا عانا یس هلجت هسیا او :داسفو هننف يا

 فارطا توتلغان یرلاوپ عیچ هکی دلوا یدوم هبالسقناو ترتف
 هدارفو تایبصق يدلوا دوادسم یس هقالع هرصم كباوجو

 هغ رش هللا ذعک.تران زو يراپهوز یراقدلوب ندیهاسو ندرام

 چ صو حرهیس سنطندرهشپودیادیهشولتق یرایجاحنالک
 سد .,یدلوآ ناهن ندزوک :هیلکلاب ناماو نما ن ولا توشاط

 o E  دنرتصم هکید نوکر م ناص یاشاب تصح

 ناوعا هقرفت كرلبا رد ربیع هلن اقمو هلناقم هلنا اد-عاولکد وب

 بورپو تلای هبارعا ءا رماو نانرع نابیعا نوا یراصناو
 هربصم سو رحم نجد بوژا را همان .نمصتع یطورشو .دوهعو

 تافتا عاولاو بوریببیکرلبجلخ رخاف هيرب ره بوروتک
 هلک | فیفخ راد قم رر ید نیرلجا رخ بودیا راشزاونو

 نابيصعو داعنمو میطم دیعب نم رب رولک ناّیمطا دران ارعناسیعا

 ودنک بوراو یرب ره ران وب لپ دتبا ناټعا/همدق م هایم
 ۱ یکیدلکعابطةنا هنن لعاعح7 لل لک ییرغت نایوسنم

 ییافارضخخ ییناغا لبضلخ وق یوا اشابپ باتنج ع ویس
 زادنا لتفوت یرادقم فلس .ترد جوا بیو دیا نیبعت کیس سبب
 كنج همفد هجن یک ردزوک نی نیز وا یک صاف ار هک

 هبایقشا هرمز یلاصعت هللا لضفب هرکصتدلاتقو برحو لام
 بولوا ر دعم ت زص زور تصرف هتلود یایلواو,تع خو ریسک
 خرشپا راییداعب یی رسبس,یچد كایقش نالوا هدنس ااوه قلناطلب

 359 ھن طول نامش لئوا ین تاذ ناکو یدلواعقاوناتسو



 کک

 هعطقنوا ههیلاراشم رب زو هلکنروتک نرخ لارا هزارقلاراد

 لزانم عطق - یدئلوا لاسسرا هرصم تناجن تولیشوق هغزدق
 لاسفتسا رهش نارعا هدنراوخد هرصم *هرهاق هلبالحتا رمو

 ةتنك ارج نكلو ..ئدلوا رلقلبنامداشو رلکلتش داقوق تیودنا
 ك رج مرح طی رکنا دسحودقحلو هن هنیکدنزایلق که اا

 ندعور هرضم تخم نکا هدنوکس اعون هلغلوا ندنراسنحن ودنک

 ییرانامرح هلیلک ندرصم كلم رو دنکی ودق ناشلاعرب زو
 یراد هنب نخو وصناق یرببک روخا رف كب هربخ هلک قیمت
 قافتارادیلپ نالوا فورعم هلکبدقادوب یسبشاب ی مک وتو باب رهم
 توشود هتشس ادوس كعا ناتطاس نوتضناق رول تو دنا

 رقم ت ویلا لالضاو !وغا نا هست ند داتش تاجگاو

 ییاشاب هلفغلا لع بوصاب نکردیا ناوید اشاپ نوکرب هکر ال
 تیمجب هرب رب یرانالوت هدرصم قاوسا ندناناع#و بودنا لتق

 هلک | راسبخ| ندنراجا تب یی روب راهرو ندجلق نیدمریدتا
 هدرببدنوب رادع یکیا ساسنا ءالخ ىلع توروتک هلا یزاروب نم
 عاببنا تراک هک ید دنسساف مان تفشاک ماچ ندن اعا نالوا
 یدنیشلوا ید حبا تح ر ما دعفد جاقرب نیغ هلال اوما

 یکی یدتآ ع اسا نیکیدلک هروهظ ندافخ "هدر یزرکموادنک
 نانا عا فالجاو ندةنسکارح تاضع بورتللاق نیل ناخ

 نالوا ناک هج بویلبا عج دسفم یر ادسقم كي نوآ شب
 هروهظ قناسخ نالوا نوهع هك تلح ید یندرو اذتخ

 یدلوا قالم هموق رح ناخ هلبا نیدسفم ٌهغلابم بوروتک
 اع لاا ق ید لاتا نالوا قشاک هلن ر دو ناف رطرت
 هلا داسف لها یترادتقم كنب شب ترد ند دصق مان یریکلا

 نالوا نابع جام تودیا ج رخ كارهدیا لاوقایسو لاجر لنق



 هک دت

 (لاتخ ةعلق)
 ي ا تا ر تو نح ر عقاو ها بودر فرج
 توروتکح نیخاتفم كنهعلق نيغلوا تربع بحوم سو در

 رل دلبا ما نا یارح

 (یوکناشنا هریزج)

 ايو یرف هلج بوروتک نیحاتفم كنم هعلف د یسلاها

 هتسانآ رب و ااعر تو دنا دایفناو تعاطا اعم هل-بس هر رج ید

 قاتوا هرکصدناوزعو ت احوتفوب یدئوا حارخو هپ رج عضو

 ات اود یسرا بودی لور دت هلکسا شورحیم نوا
 نیل مات یروتسام لاقم نالوا هتمات یکی یسعلق سودر هدنوبامه

 0 ا اب خو بوپوا نا تاب
 هللا رارق خ زود رافک نیر و تزاجا هک لوا بوکج شک
 كنو لوو رلبدلوا هناور هناتسرفاک بورمک بیک نالوا ناسحا

 یدرد نوا رقص هامو یدبا نینمولادیعو هعج زور هکیسنربا
 رج زا رهش ترمضح یدبا نوک ی نکیا یمرکب كتیمبراو
 لااا رفظ رک اسع نایعاو مما هماعو ارزوو الع روهچ راکش

 هراکر رعط رک اشع ندنآ تودیاهمچ هولص تماقا هددیدج عماح

 0 یدلرب و فارصنا نذا
 (( صاع ی نواه لوزن)

 یصعاش اپ قطصم اتر زو ۹ هت ر ق رخاوا

 ضودز ٩۳۸ هنس یا یذ ۷ یتییدنلوا لاسراهتس هظفاحم

 هسورخم نوت یکتا لد ا ید هام سا یس هرصاحم

 هل لال داود ی را تکی هربخ هرهاق لاو بولک قیاقرب ندرمصم



 ا

 هد هسعلق رپ نکره مان او یعس لب وب نیکد هیدعس ردرلشعا

 ردراو هابتشایخد هدنفحالوا هرکصندنوب ردلکد مولعه, ینیدلوا

 نوفا نداصحاو دج هدنر ره بولوا شیو دول هدایز ندروب

 ردقوت تقاع ردوا نوک هلال هعلق یورابو ج ر لاق ادهش

 دن اقو كئلوک مالسا تاع نی راود هعلقو بولوا راغل ندرب

 هرخالاب هغو ا لیصحت تیلباق هني و روب هل ف بوزاق هل
 كن رفظلا رقص ۹۳۹ هنس راب دتنا ناینسا رارق خ زود رافک

 هب هعلق ندنلوقاش اب دج اتلان زوو ندنلوق مظعارب زو وک ی
 رابدلوا لخاد هپ هعلق نوکلوا ید یماغآ یرصکی بولی ریک
 یدتآ لکد سوا بیصت هنتر ندننشس , نیطراس ماع وب

 لاا یدلوارتسم هنیراترضح مالس ءاشداب يلاعت هللادمع
 رابخاوع دا یا رفطرابخا وار هنوکسسبر

 ی دئلوا لایسرا راهمات عح نوجا

 (هکلا علق حق. ۱
 هن رآ هلق بوتو وا حق هللا ةيانعب ٩۲۸ هنس ل اوس 5 ی

 هایی ولو غیاب اب یس هری رج بونلوا بصن یراقا کس مالسا
 نشر دو رک دلا لاس یدلوا عقاو هدکلام تافاضم چ
 واس تولىرۆا هلیوشروق كيف هدنشیورو هعلق ناشلوا رک د

 هلع لاعب هلناهجر ردشلوا تیپ دلخ لخاد هر ادهش

 (نرجآ علق خف)

 یرق ند هرپ رج سودر ۹٩۸ هس ,مرکلالاوش ۱۶ ی
 مکعب یساساو مک یم هعلق رفاو یعرامو اب ابلعرو ,يعابيضو

 نالوا هدسودر يدپا هعساو "هر رجرب منم هکلف جوا یورب
 ناما ن ی ایک ا رهش هلعلوا یرلعومسعو روظنم تابراخ.
 ا تن عاق بودی اجر

e۱ راتتخا  
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 توجو یدنناف زاور دنلن رباط هدنآرب بولوا 0 هدا

 رادلوا لخاد هال نانوآ نیم لزم بوچگ ی یراصح ید
 لاا هل رس مس مآ جاتقا سک ره پودا مارآ + دبا دعکلواو
 را ذره نالوآ هدرابتشکح بصلا ىلع یسنرباراب دخ
 للعورلب دبصان مدق هب هرف رلبزاغ بولیکود هيا رد ر همږ و
 راسو را هلکسا یا یش هجاارخآ ندراک یراب ب وط روم

 ناقل بودا مام | هدنایلو زور اشاپموح مع بولی ر وک مزاول

 ةفأذم نگلرلیدتا مادقا هک ابال اوح هراصح یرابوط

 بوألنآ نیمژ قرخ م السا تازع .رویضلاب بولوا منام ههلق
 هات رفظ هاشداد د ترضح ندناحو رلءدتلبا هراصحبرق جد

 قوص ناغود زوب بود وب هلتا لاشن رحم زکاسع لاوت برد

 نده م دان یاف هرف «دنرافدروس لوژت هل زم فورعم هلکع د

 ۱ شب نت هلآ تس ايس عن هدلّزم لوا هلکک راک ابش

 لا ناش ترازو هک اش دلا ندارزو نالوا تینا ربتصو

 نظصم یدنآ هتسک نیم دوخو یآر دوج رو ناش فیحاص

 ود زذلها ات هدنروفا ةقلق یییدلوا رومأم بیودیا رگ ياشا

 ناغرفیلوآ رادرش هنازع *هلجو ترشا هروما ةلج یسودنک
 نیل وا منت یدخا لاسرا مدقم نیش او بوریدتا

 .ترشابم هکسلم هدر رج ندناو بونلک دنس هلکسا سو نحره
 ۲ كبس رش ناصمر هووک ذم هتس یدیلوا

 ناضعر یسنریا تولوآ لخاد هر هرب نج ید راقو E اشدان

 شا هرلب وط ناتلوا عضو هدراسو رم ردینوکی مس كفب رش

 د هب هلو یدنوآ ترشابم هککود ییوعلق تولیبو ۱

 له بو زوز تولکود هروب نم هلق یآ شب لاک نولو
 ما او دج هب رحرب بودا مارح هرودنک یتحار باوخ مالسا



 اا

 یربخ یلتق روب نمد ترسسمربخرب ه دلم وب ۹6۸ هنس یف
 یزاش هوا هلغلوا هحوتم هرفس هاننلاع هاشداب اشا داهرف یدبا

 روب نه دوخ دوصقم بولبردوک هل یس هن اهب هظفاح
 بناج تولوا لقتسم هدننکلم ه ردقلاوذ یدا یدوحو یاتقا

 هلساعفد E یلیخ هلغلوا یع مهراب ره ن دیهاشداب
 دایقناو تعاطا هڪ ةن ردنوکه ف رش محاوا هنعفد وقتا اک

 هيل اراشمیاشاب هک یدرولواثعاب هنن زواجدابدزا هکلب بوی |

 هیس هناهب رواش یوق رم هدقدلوب لوصو هښ رق ساویس
 یدروت نيد اهل رللغوا هدنعانوا جد بودا توعد

 (هکله هملق فر 4
 یاشا یطصم هد رح بناح ۹۲۸ هس نابعش ۲۳ یف

 نکیا لتس هدوصقم بوص بوجآ ناکلی ترصن لدابرد
 هراثکو ن نهر ید هرب نخ مان هکله نادنز هرب زج سو در

 نکفارشد مھمان سردوج ندرع تاع هلغلوا نطوومجی

 نکل هلبارلیک نالوا نییعت هبیودنک بولوا رومأم هتمدخ لوا

 ساوص نوڪر هدو لوصو و "هرب نج نوحآ

 پولوا سم ریعساو و حف یلاعت هللا لص هرکصندشاخرو
 یدلوا لخاد هندادع هبمالسا نوصح ید هرول نح هعلق

 هسودر *هرب رح تودبا یالایالآ یرلیک یار هتسحخ یاشا س
 هدو بوط لراقك بودا دیک هنگ ود هدک دلک برق

 یراشاط بوط نالنآ بوربک هنتلا بوط ید بويعا رابتعا
 الصا بوک نادنرزوا یراتکلبو یرلکرید كن رلیک مالسا لها

 نیفیدلوا رکراک یرابوط ید را فکر لدمردشرا دنرکو ور
 هن ران بو هنب را هلق بولوا عر اف ندپوط كج دیا «دهاشم
 ر اک زور رابدلوا لوغشم هیاشاغ ینوباه یاغود بولوا عج

 بس ٩ و ست



Eeتای ۷  

 شا شالا كلت لوط هدف اوت هیهانزک ك امام بوت

 لس اقا تزمصت کاسکو یا را درون ج تل لا شاب | متا
 هلبآ |یهاشدا خوام اکر لوت ین هب نا ی لاتفتشا

 روبع ندنربعم :یوبیلکیتدا یا مر زلیدلوا یهابع
 ۳ نا نالوا سک رک وک یز وقظ كاست هام تولا
 اا دچارو ایل ەل قودزا هلن راروالد لا عود
 ولی ید ارا گنوا عن لا نوا تاکرا شویفرش
 لو هتي راوجا هصق مان تھ و توک یداوو EE چت

 كب دو کیس رول مق مقاو هدندحرس هنس وب هدقدلروس

 لق نالوا یزاوخ نرد هعالسا دحر واک یرامدآ لربما
 سو ۳ “انڈا شش یهو دتوا 0 ةسا

SS E COE 
 هنس ٩۲۸ دحر ما رار مات :هدوب و شاتکب كاهلاراشعرته

 اهن رعد و حق توئود هنرزوا هلا یران زاغ روالد ضد
 و نی شم دآ دا نيعالم لول رب ڪنا هززوا م با

 تورنک هب وصو هل فلوا عو كن هدوو شاتکب راک
 ۱ اخى ساوص هب رب بوروا هشرارزوا هلا تصرف ید
 لات یزاب نوع ر ردا شاباشوآ نیس رلکلم رکا

 زاکماک کف هحاد ه دعبو رامو زا یراق بولیف یراب هل

 ردشفوا رو صفت فک ربتفو ل ناتلۋا رک د زالوا

 اضرف تن تاغ ا عقاو هدنز وا تار هدنرانک نایب

 نیما هنازویکیرب هدناامز رافکر قوت لمح 4 ها ا 5

 هدانا شعار ژدیاز و اج هدانز هه نا لا تولوا

 ر
 زالوا نکاسدرفر یری قشتاوب .

 نیا روت داوام 2 رع وارا هش لف ر وک



 ی

 ید ات ا

 یدیغوب هداز ن دم دآ زویدب هد هیعلقو راب دنیا قوس رلتا
 ي دیا قنرآ یسالب كلزس هربخذو قلجآ ندنسالب هرصاحو

 رسا هنب بویعلوا تبغر یخد هب هربوو یدلرپ و هر و هرورضلا
 دکب یابكحوکه رکصن دعو رانعا ناس رار ذع وید یتدئلق

 یدئلوا لیدبت یراصتم تولبرپ و هس و هکب ورسخو هردنمس

 نوتا دقن كيب یمرکی ند ه ماع نی نخ نوجا یری دارفلب
 ندرفسوب و یدنلوا بم" هرزوا ماککساهد هللق تدمو یدلر و

 هدعفلایذ ۱۷ یف لوخد هنطلس ةیلع تع یاب و تعحا م

 ی دلوا عقاو ٩۲۷ هيس

 (سودر *هرب نم نوباهرفسلاج-)
 ٩۲۸ هئس: بجرلایحر ۲۰ ق مالساهاشداب نواه تعز

 سودر ادتبا ۹۲۹ هنس رثارفص ه ین سودر عاق حقو

 اشاب نطصم یار زو هنوبامیاعود نالوا رومأم هنن رفش

 نوک نوا ندروصتمو روففم هاش داب بوئوا نییعن راد رس "

 بولوا راوس هر هخرداق ینوک ی نوا كنبجر هرو نم نسم دقم
 ها راو رکاسع نابعاو هیالکوو ارزو ندا هعیاشم یودنکو

 ناورو هجوتم هب ولطم بوص یلاعت هللا ىلع الکوتم بودیا عادو
 یدیا اشاب نطصم قالب یادوق لویلک هد رات لوارایدلوا

 راضحا جد هلا راشم هدقدراو هت رق یلوسلک نوبامه یاغود

 عطقو لزا:یطرلب دلو | قم هر هروصنم رکا ع هلا راک یکیدتا
 هدندرصت رافک زونه یدلراو هنس هر رجنقاس كرهدنا لحا رع

 تا ضعب نوک چ اقرب بوغارپ رکنل هدنس هلب اقم یدیا
 "هدعاسم بویلغبیالا راسب و نیم بوقاق ید ندنآ پولی روک
 بناح یدنلوا هار عويد هرول نه "هرب رح با حاصل ت حار

 هحوتم لازم هر ل زەم چد هاکتسد ترصن هاشداب ولتداعس ندرب



 هد بل

 هحوت هنواهرفس وب هلیتنراغلاو نوماح نیکد هنود نالوا
 ندنا بوئوا # نل دروکو ب هللا ییآر یکی رلکبو یدیشعلوا
 الا ههاش داب ولتداعس قمراو نیکد هنود تولب روق یر وک

 یولعم ید كنارزو راس ینيدلوا رت وم یزوس كنودنک هلکعا
 اغا دمع رب مظعا ردص الا یدیاران۶ارایتخا ییآروب هلقلوا
 نیس یر قفوقیلآ هد درا ةعلق نیم یک دارغلب موخر

 یدارغلب تویلوا ع وسم هوا شا دا رف ردن ره ود ردلکد

 رها هنس هلک هلدروکب تولوا غ راذ هعفد نکا شا هرصاحم

 هناهب ضعب نوکر شكلا ررب یدلوارداصنوبامه طخو قت رش

 بو چکن وجا نیقااتا یطصمرپ زو هرکصقاج بوب وق هر ها
 ندهعلق هلکلک فت رش طخ رارکت هدکد تا لوژت هنس هل اقمدا هاب

 اشاب قط ضم نکیآ شع وق هراکو شچ نیراب وطبولوا غزاف
 ماو معا قوا عدقت هب لج ىع دارغلد بولوا فقاو هلاح

 لاح تقیقح بوراو نههاشداب ولت داعش نیکع اهدهاشم غیدلوا

 هرکصندقدراو بوریدتبا فقوت هلکمدلدیا فقوت هجا ضرع
 یعد هاشداب ولت داعسو رلدلوا یضار هش رب دن اشا یربس

 ان یطصم سب رایدتبا لورا هنب رق نومز بوک ندنآدروکب
 كن هعلق هسیا ,ظعا ر زوو بورک هی مع ییدلوا مظعازبزو
 ید اشاب دا یی رلکت و تودنا ترتشابه هل ندنئا یسوا

 ترشابم هککود هاب مادقاو دج لاک بوروق سد رتع ند هطا
 هنایتسا كمك بوشلوا حق هللا ناما ىلاعت ها لضم و راندا
 تلا عو هد هغلق هن رلتذبآ لوق هب نحو تولت رب و قارصنا ندا
 یراقدزا هدنرلخ راو یرودنکهرفک اما رایدنلوااقنا هدیهاشداب

 : نذ هعلق یادنا زاو ند ی کیا نادتس هغلاط كن رف هد رمح ا

 یککود نددطاو یا او زادوا نمهدعالنالدا توجات



 اھ و کو کو اا یتا

 س 4رس
 با ناشتو اش یادوقو رول راق لوا هللا قح
 هژاوحا یرادزد هدفون دلم مو مش هنشاب

 لبتق ید يس هجر هدانناوب و رایرریو وغلق ق لوا فثاو

 لاوخا و , رافیح هلا هوبو رفاکیرا دوه ز e هاو روناوا
 وید ر دنس هژ رعم ی ناما یرهرب و روثلوا ضرع هوبا بار

 . هب هسطا هد مبا قم دا اغلب ید بیو راکماک هاش لوبقم
 ا ف وا رادبآ میس دهعط سس م لجو ربضحا

Ee 
 هنس مچ ریغو نیا دعلقو موشرپاو كی روق علق حق 0Y ٩ تس
 ك نلاب چوکی یغوا اجشاپ ی یسکب راک هنسوپ هد هروب نم
 دن .هلک تک. بوغارپ نی علف ,رافک.بوراو یا قالسا
 زوو مربس هیس دفیاط ختا هرکص یدردتا طض بوب وقرا

 _ یچتا ه دربهر رفظ رق ول یدئوا ناورو هجوم هبراغ هنیراټس
 دل بدست لقوا لاحم یولبرب بواوا لوق یکیا یس هفناط
 . هدنرافارطا ناوشطو ء دنرلناچ لدرا بوک ند شالو قالفا
 كب بج یلغوا كب رعد کولب درب پولوا رومأم هک کا ,تراغ
 :هدبناوجو اضارطا بوشوا نامره قاوا لس هلبا نوا ی ود را هلا
 : ماهو وغم یزپو روج ږډقلوا بولک مدیا ترات ینا وڈ نالوا
 رکذ زدنورس نرداسضصحا لح کراپدروتکر بسا رکی يربْسم
 : بو وقشوب نیم هلکعاتراغ ا نارا عالق نالوا
 تست

 یو ey 5 ا نت

N E rاا ا ۹۷ هت  

 بی رط تلا يسر هنذرط راعش تلالض لارق ناو نودرک ما اشداب

 یی كنار هغو راپ تباعا شواچ ید نوک واجر



 ۱ ی

 ۹۲۷ هنس ب یدبنق موس ها یهاشدب نوبام# مات هلعخو هک

 مالسا ماشداب نوا د تم نع اهیحاولو دا رفلب تاجو لاجا

 TS ج A هنس رخالایداج ااف

 Rg GR مه ) و
 دار فلبیزاغ ناخ دم ناعاس ام دق ۹۷ هنس " نابهش بد ی

 ا بچس هردنعت هدنراکدلب با تدوع حق ی و ی

 ۳ هلنملوا ٍدیجول دکی ن ابعش دوخا هکب, یسع یلخوا شاپ , قاع

 : یدل ردت ای هروب نم علق نوڪا دارغلب علق قیتطت

 .لابض لارق هرکص پول ات هدنیلس *یدانا یرادبقم,هنس شب
 ا موراییلاح ی دیشل و رغظ تورو دنوک س هش رزوا
 :یدلوا ندنیلس عال همیعض هنب ليما اشآب دجا یسکب رلکب
 .هرفک و ید جایاش هدننابسل يي تم مري ن الا ی
 مان نابعشمدلو دیقم هدیرلم ! را !وتردروک ذم هلا ماب یکیدتنا عضو

 ۱ راشمزب وب ديدشوا ضو مانوب هبا قاقتشا ن ردتمان هلکعا اب هتک

 و ۳# (نومز هلق ج )
 ياض لار نوجا قفاق هدنس هعلق دا ۹۳۷ هتس ۷۳

 مردن هدنراک د لک بوشوا نیل زادنا ٍكنفو زویچوا ندشاج

 شا هرمعاح یدارفلب د هجوم نوبایه نامرف ور سخرام یی

 ر پولک ید مظعا ر زو موج ےہ رل ررک س ٠ دعاق نومزو ررزوک
 | نداق هدارغلب هلکخ ء دهاشم نیگیدتا هرصاح یدارغلب

 . یکتا اف هنفرط ل ارق هم بوقیچ نوکر یو رووا سو
 ا لالا ف رر و ربخ ب رولک یر ندير اب رلکذشایآر

e EFE aa 
 كلنا ن الج قم روا ۱ پوط جاق ر در هد هتس هر شم

eدیس  

 تا بس ها جنت نده ولا كیومخ قادر
 ف “ا س



 ما و

 اسال هد اقوا هفاک ردقوب هنسنرب الصا ج راح ندنس هرهاظ

 توئوط زول هالا هاکرد هلت اقلعتم مہ عیج هدناولص تاقعا

 التم هنویفآو شرب هکر اثمژاب یدتفآ TT هدع مت

 یر بولوآیهتنم هلاهساو هظو هدعم ءوس یقاعو یدلوا
 هدنسلوالا یداج هنا عسلو نیس هس نکنا نثلت نود اع

 یدلبا تافو
 دودولا ةجر هيلع دوعسلا وا مالسالامح نیا دم لضصامنا لوما

 هکصندقدلواروهشع هلااهسای تلیصفو کد تدح ءال عل ان

 هر اح میلس ناطلس *هسردم ن دا مزالم ندیراف نیدلا ىح

 نارععرمم هد رات لوا بولوا کاح هم اش ءاضق هدعب موادم
 ندنیفرط هرکص تافاصم لوا هلا اشاب دجا یس نالوا
 ید شکار السا صرف و _ت تاراق اولش

 دیلعنو هجون یساضصق ب تلح هراو دک هدعب یدلوا لّرع

 نکبا شّعا زواج ندنیعب را یرراهب زونه بوئوا
 كلم دعاقتسو یناف لاع ءاضق كرت هدنعسو یدحا هتس

 رایدلوا یادواج
 (ردهدنرکد تاب زاموتاحوتف نالواهدنرلتودنامز الاجا)
 سک ان سکر ج مان یلارغ ی درب ناج نالوا ماش ءامعالا کالم

 كندنکو بولشوقرکسع هیاشاب داهرفرب زو نیفلوایغاب و یغاط
 "ق دهو رشم فلع اموع ید یم هدر راس بوسک ناب
 دنب رلنویامم علاط توف ك زه داشاپ ولتداعس رلب دلوا رو هرن
 ٩۳۷ هلن رقص ۷ یف عقاولا رلیدیوط لاف یهداموب ادتا

 نالوا هدنلا بولوا یلوتسم دسفم رب ه دمت ردنکسا هالو نع

 رابدردنوک هناودرد نتلود یی هلک بودا لتق ییودنکی رامدآ

 تولوا ن د همش ت انضم نع زغم تسالو یافت ادع



0 

 دأد شلوا ققحو ررقم هرکصند هراضتاو زیدنو لما
 هکر

 لوبق ك روک كديا لمأت نیکد هتحابص هعج ید وا ضر

 نوسلوا تمالع هلوبق مدع لاح ربغت م دعالاو اهبف هسا ا

 هالا یرحا ضوفاو مکللوقاام نورکذ تسف) ناعتسلا هلو
 هر هبیرت تاذلاب كلزوب نم مودختو ( داتعلا مصب هل نآ

 یرلت ون اه دوت ید كدب ران رح هاتیلاع هاش داب ولتداعس

 ربک ذن ه دنرلت وی اسم درک ذ رب هب ال ترضح تح یدیاراو

 تیدوبعو صالخ او بوزا باوج جد یرلترضح التم هغر روس

 ندنتروصریظنال رکذت لوا ریذلد رهقوب هلنیعران اف ضر
 یدتلوا رب رو بتک هلحموب

 ردندنس هرک ادا ترتشح )

 تیاشع قوقح نالوا ضلاف هنتاقلعمو هن اونا رمقفوب |سال

 تاغاکمو تمدخ هروکه نارکی  تاجب فونصو هناسحاو

 لوا هدزفعذ نکناسحاورب قوعح هسرولب روس
 هکر دلکد هر

 یرب یفتق هلوا نکم قلوا جراخ ندنس هدهع یرکع یتشاک

 ماودو یزاون هد دعاوق دیهع ےک عقاوش اال روئوا ادا

 بیر بولیقیزاس هراحدقاعم دشت یب هیصامعارع
 بمدخ

 "هدب ن اشیلاع ةناتسآ شوکی هقلح نابحاورب رس قیر ایلع
 | باک هشوک یر هدب دجا هنود صع راسو هنیک وصل
 هدراکن عیادب ةماخ هصسر هکرد ۾ هه شلروس رکذ هدعرک

واروک ذم هدراثن رهوک طفل هکر د هرذ هاب روط-م
 . .هد هول هل

 هچت حورخ ندنرکش "هدهع كد.دنوادخ تاثع قومح نالوا

 . تزع نوکیف نکراوطا بت رمو نوح: قل اخ نکلردروصتم

 هلال ج تاقدارس تلجو نویملا هط>الب نا نع هلاک راع

ردق ك: راترضح نونظلاو راکفالا یدا اهل ا نا نع -
 . ت

 مد



 ےس و

 ساد عو یاعت ۳ ع بولو وا رص شدید وه ف :

 تولوا روهشم کواس i EP سان + دف اکب واوا یاو

 مزوک قجاقب هن زول ليو مزو جات وط هقخ ه کرد هدنفورخآ

 نالوا اةباس هلهنکیا هدمدرا یداغآ ه سرخ ده مس هیموق
 لاعت قح ید لکد شرا سا بر ماقم اصمو اثس داف

 هددبن رحرب یدع* یدلوا فرطر زر یر ۶ یر ضع
 گی دا لک كرت هسلوا زدم سا و رو : رج هک

 کارک مای نکیآهلو لاج ديفا یرآ نامز چ هری دقت
 ا ناسحاو فا یدتاروآوآ و نک د ه ةو 0 ا

 ن وک ج یرفاک نرو یروتنو کو ندزکنا ینوعلم لوا
 د لاک بودا و هر ول هننریضح نا قح بورهدیک

 راشو یرکسابل یربغ ندب هاتسحو رب لامتا تولوا هنن ردوا یوقنو
 بودن بسمو عالم هر او عرو یزکباقاو و یژگناتیه

 هزژوا داشرو دادس اع ةفاک هک نس ا رانا لار هل
 هتشر ولوا ید قللسزو .RAND یارک ارت

 یزکب رج یلاعت قحرسرولوا شع اضف نوت قوت -
 Ea قو نيالا ترا نیما هئا عاد یرگلودو

 لاعت قح هکنوساوا E نی زکس شوق نتناضتتم ۱

 .یزتس هگنرهدیا داهشا قیس اک امآرکو نرهدیآ داهشآ یتترمضخ
 مزص ناز هدا یلک یرت بویلراصا هنرضح لات قح
 یالیتساتالکو هک هیلو هضح الم هل وش یدلافمفاط یدک و

 ءان هک دشا هنن عقاو رغ دوخأب هلا یک روهآو بضخ 1

 وار زوس شلوا رداص ند هقلام داسا ی اک دوخاب 1

 نیففرو لب ا کاک کک شا رام هلرو یک هرکص ِ

 هک صدك دنا عاش ا ند هک ندا تر تا |
 س 6 .تسح



 س ۽ س

 یمدلوا یتیم ندننطا لاک زنم هد دا الو عفتتم هلا
 :فراعمو لئاضف هج وپ هدنا نس تئادحوب بو روی انباع
 .کر ذ هنب رهنساو یزکلوبق عقاو هسان ب ولق بو زویب هضافا
 تیم هلیلج بصانم دو هززوا,یجوم بوزو اعلا یزکلیچ

 .صاوخ دوسحو مانا هفاک طوبغم ندتهجره یرقفوب بوروس

 نیک كني ره تم اظع ىنوپ ریه! دلوا رداق ی دلبا ماوعو

 ,ندتموادم هتساردنساما ز 5 هنب رزوا تراثمو تموادم هن دجو

 اصوصخ کیدا ج ورخ ندنرکش "هادهعكنسرب مح+الصا یرمغ

 چت SSN هج لافت هللا یضز كننراصنا توا یا

 ةه دل E AeA بادآوزکیدقب چ

 هنسپ ردت تبا یاطصقا ثویعا عطق نناسحا تورو اوقع
 لسر تفالخ نوکران هربا هکیدرونن تباع ماقمرب بروکرا

 بتارخ لج او تناما مظغا اإلا ةالصلا هيلع ایا
 ادا ةا و هتکیلا تهون ماعز بوئلق هلاوح هزکسخ زدتا

 زدکعا ادا اللفع مخا رع ٥ هزکتضر زکفو نزر یر لا

 ی کرد تال کا ماقم وب نکماقم روك دیا هبنظحالم

 روهجو ندنناجرتفو تشخو ضوخ ندنناتح یرضح یلاعت
 باب را هاغب بویعا تلو مرش ندننهجرخاضصاو رب اکآ
 یاماسورسق تاغ لزوقنو قسف بناحصا ةاغطاو رو شوتا اوه

 کیدا تزشاص قانا «هل هدبروش نالوآ سوما: ضرع او
 : لصاد ل دزارباتولوا نلیههدع در هجنظد حاضفوت هعینش حليق

 لاغر کلا ضفاف آر ار ادو ند لر ولا هوکبناب یخ
 یو دی SE PE ةدرغافصاو راک

 فان دوکو هک کولا هشیرزوا هلماعپ ی هبزپ یهو بومی



 ب و

 هب رپ نس هد ار٥ ودنکټب وریدقارب نس هدا هدنفب رمش
 رهظم هنشامد دن كلا زاشم یضاق ی قد یدردتشود

 تنراقم هراوه لهآ ضعب هلج ناب یدلوا ید رم بوشود
 هی ودنک كنم زا راوکرزب دلاوو یا! هروقنو قسف عاوتا هلی
 یرلقدزاب ندنزوبدنم و خص یرلقدلوا رطاخ هدیجار هبت ر لاک
 یتروص هلینیع انعو اکربت هکرولوا مولعم ندنز هفب شهرک دوب
 روئلوا لقن هکر دوب

 (هزکذن تروض )
 هلبا یهاجو بصنمو لائمو لام كنند هک الوا مولعم مدنقا مب
 تجه ردشمعگ قلوا بساشو قيال هربسقف كا متت تاذلا
 اکمرورش ردق وب ردسبات هرکی ر ورسو تک4 ل زس مرورسو
 زوما هت و هللاح فعضو بودنا تاساقعو تیاکح ن دند

 هلاح عجارت عیدقیچ ندنجعا بوئوا راسیتخا یسیوا نم هلا
 لب ژوتوا ردوبد نوسلک لقبا لاو لاب فاشکنا ع وئ هرازس
 ع رق هدشهاکرد كنبراترضح یناعتو هنا بخس قح هکر دبی رق
 هب بت زعره نذ ينس بنا زختولوا هن رزوا تاجناتمو ع اوب
 تصعندخداوقو تاقآ بو روس هضافا هقئاف تالک نالوا قيال

 ندعوضخ اک هدعس لاهو تناکتسا نیبح نوح ا قمروب
 رس هکلب بوی ار ضقت د هدتونا مساره اسلاغ م دهردلاق
 قوقح هعاضاو قوقع نداروهظ هت ادا مکح ندزکبناج

 لوا یر ن دنکبدلک هدوعبو دحاسم نالوا نکم یجد هدنباب
 ید یرافغتساو هب وئوراذتعاو راد نالوا و اب
 للاخ ندعرضت هیلاعت قح هدرکناشزدنوکو دم کن ودنا ر قف

 هلیس هدهاسشم نکلی لاصفا هجهخلدلوا «دنابح هکم دلوا
 ی ی هرکصندناهو دبولوا عت <
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 . ته نود قجا ینو دنکه سیادلیا تبغر هشيلأنو تیاعر
 هلیلومأم داهن كبو سانش ربداقم هاش داب ولتداس هنب یدلاف
 . یدلاققاب دانا موب یا یلیجرک ذ بویلبا داری و دنمهرهب
 دلولا ) نهظم یداسملا دوعسلاوا ندجأ .نیدلا سع انالوم

 هنس الطف هلجج كنپربمع هکیدیا هیت لضافو لار( هییارتس
 یباناب یدیا شعاق ندتغالب نادبیم ییایضف یوکو شعا هبلغ

 یکصاخ ندنآ هنس هس ر دم اشا ر تسر ندنآ مزالم ندنس هداعآ

 یلاع یدلوآ لصاو هت ر ندنسرادم هشام هدعب هلخاد ناطلس

 ٍدادعتسا هدسرادم نانلوآ رک ذ لس ترد هکربد د موح رخ یدنفآ

 م دلیق لاغتشا هپ هلیلج مولعو مدلوا دیفتسم ندززودنک هلمات
 رپ رعت نسحو یدبآ هیاسهن یہ یتاظوفح ند هیرع دباصق
 هدتیاغ نکلو یدبا راو یسهلغ هیالع نالوا هدنرصع هدرب رو

 قت اف جت یدیا نیبذوخو یذوم عبطاابو نیشخو لوضف
 رع سرب هعلا طم لر هلبا بیسوب ین ادیاد نالوا نارقالا

 النمو ىدا دوج هداز نزون نالوا یداتسا ودنکر ا دتا

 هیالضف هپ خد یک ید ضا میهاربا نالوا ریهش هلکتد برع
 ندنرافوخ هن راضرع یکی س هبلطو قمردنوط زج هدنسرد ءاننآ
 نالوا یرصاعمو یدیا رولوا عقاو قلوا ندنیعماس هلقدص

 هرادنسک یک یلج ىلع ه داز ییانجو یلج هاش ندرصع ءالضَف

 یببضاق لوبناتسا هداننآ لواو یدرریدتبا بم هراکشآ هدنرلحم
 عاعسا اوعد نکیاسضاج ه دنسلحتب نب موج رم یلج هرق نالوآ

 نوچ بو دیا لیکون بو ىدا باج ندلصف منبو یدتیا
 یدصتم هابفج وید یدعد لدا لصف زر نکیدنل وب نباح

 ییا مور ین ارقا یسابب ییضورب خد بغا ندنوبو یدلوا
 عماج ج دی نایلس تاضاخ يک ې ډا ناس ینحم یرکسعیضاق
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 ردراو نیسرذم ءابهقف هداوزنا هشوکو نیهزالم تباع یکم
 ,اهروکبنصتم نخنآرپ هدوق ره روس تیانعهیرپ ندرانآنهنوژ

 فود ندنناسحا نايه بولت داعس ردنا ت تقدو ی وتت ويد

 زرروب وید مروا نب سراج نس ی نلیاصف كنالنم لوا
 یکیدنیا هجرت یدنسفا لاک موخ رم هداز یزیکشاتلطا تساکعت
 هک اثقو لو هداك مان عولعلا تاموضوم كموح رخ یاب

 هوس نفنهدو یک فاکس دج فرش نالا یم هلن اد

 دخلوا اشد الت نکن نو کدی منصو همت شبا دده

 نحف یرازو ردنیصو ا اا جات هنشاب كنا شباد روت

 ماسهب هلا یرو نم باک یعدلوا ی دلدا غفر ر ناک هلکلیا

 لات نوت هر من ن e ینونقو يک یا هژروآ رویطو
 ۸۰ + یایقبا افطر

 غم یهنمدو EA هک اتقوا هکوونوا تاک

 ال یک مات هر هوزرب یدلبا:عاعلا ینعو ز هم سا هدنیلقو

 ® لدن نوح رول نم تاک جاز ساو ۰ یلدا لاسرا هدنه

 نوا م دیار ره :هکیدرت و بار .ددنعللا هروب ن میکح بودی

 راض اول رات ناعسا تاوداو م زاول ادعام ندناو راهش كس
 کال مکح هر هو زن یدلیاملست هروب نج رح نس هلجت بویلبا" ۱

 لقن : یسراف بله نایزق و ےیما یزوب ا باک ندده 1
 فال" یر رخ تاک هل "یدلنا جبال ARS توقا ا

 یکم مرلادلاخ نبی یزاومالا لاله ی هلادبع هوا هدیه

 هنب مک تون نب ل هتو یدلیا لقن هبنیزع ندینراف نوا ۰
 هدعرکو اسو یززو كنورامو یدنهم هکن وا کمپ و

 راثبد كم ی :هدتس هی اقم بودا تا یدنا یرمظن ( نه كراب < ر

 با رک یار شا تخوا ال ن رتا و ها



 تو

 . لاونهتع دلکعد وبدلع عساو هاو ال ن دنس ةداعاعاولا

 د زاب ناتطاس هداهنرذآ رک هی نیت یادع ها قذیا

 ۳ نا هوبّشعا تافو هدنا تواوا یا ةر نکا یزد

 كر دن هداز ناضم رخ روم نلاتطلس ناوید عقوم ىدا

 یاخدا ننافک همد .هلیاک موق رح :یالتف هکر دنا لقب ندقوخ رش

 ناب تور دانس همد کیا هر کضن دکد شا ماا هلن خيلو
 ادنها هعظعارب زو ید نبر نوا خالبا هنهاش اب :ولتداعش

 ناغز یرادتفع لس ی رکبو رزوتک هست اؤد یدنکبآ بودا
 مزال هزاهاتش داب: انارتسو ی کد ناو تا ی رمح هد زوما و

 هدرتصع لوا ردنا مالعاو ضر نیکیدی میاصاو تربع صحو
 فش مو فل و ناخ قالغا . ی طلمظعاریزو
 تويعا تانفتا یصق نكر دنا تلیضفو اع ی اوعدو ر ونک

 تاقوا عیضن تدمردق و غنزدو تیحو شهالآ ید هللا

 یا لوآ ئر ر هغ رش *هلتسفرا ند دلع یکاوب نش عا

 ناشیرب رطاخو مومفع ناد هردان یال سعا سررس ولد

 كا شن یاشا هب کا نارتو وک هدنکح هدا عضو هن

 ااغ جوو لا یراباکوش توک روھ ببرم هما

 غالبا هتتطلس ناتنح بوردوک هنساغاوق نرو زدبآ نامرد

 یدک ا روقيلا هدا ا كذا اود یارخآ هعس ردا

 نامر رون زم رالیق شخ هنعدت مان سوات ىلع نانکس یک
 شعلوب هتتناود اشاب تولوا نیما رفد دن لوا هداژ

 للآن دنا نوفر باک یک یتیدقیح :رمشط روب نم سواح

 بولوالصاو ههاشداب ولتداعس یرخا هنعسلاما شعدمدل هروتلا

 ةضورپ یس هزیاو ارولوا ظوطحت تباع ن دنس ةعلاطم دک لوا
 ردقوت ه دن وب تم عفو روت ی هنساضق
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 نابن نو بولوا عفاو نیع هد دحاو نآ هند رونب روب

 رولوا باغ هدازب ع روب مو رولوا قجماوا پواوا نافوطرب زرب و

 هلغلوا نوهرح هّتفو یلجاو هلغماعلوب هدکلسبتر موقرح دیعم
 یک یراکدلک هسودر بوتودو رولوآ صالخ هللایشک لها راس

 عقاو ید زیزع رپ بوروس زوب نب اک اخ بوراو ریپ ترضح
 هکنامزلواهکزررویب پودیا نایع ندرس تقیقحو نایب یلاحب
 هدیک لوا م در هدم هدهاشم رکیدروتک اهب ناب رق هزب ریس

 لنهنیفسو رسكر هد مالتا هيلع مضخ ترضح زوشعا هل
 هم السلا هیلع رضخ ریقجوب سکو رد ناب ترد بویمروط

 قرع كلاظ وش هتنپا هکرتررویب نیمردنا هلو نون مرید
 مرد د وا هدازب و ردنملوا دا رم یس هوا

 تلسر هسا یک اله كلا دوصعم نی چ قاب هرلن اسو اب

 خد مالبلا هيلع رضخ ترضح رولوا قلوا هيس ازا

 كقروز هلا ریسک یکه دنلاو رلیق نیسح هرج وب ود دید وبآ
 س یدتا لر هرزوا نلاح لب وښو یدراب وق یب زدن ۱4

 ندبس لوا مالک هجاف یدشلوا مولعم هرج وب قج هوا

 شمزاب نیکیدنآ هلت وب لاح ی یدباشلوب رودص ندهاسل

 كن راتیضح یتشلکمیهاریا جش ہد د ىلع نزپروب روب نح
 هم بوروتک ت دارا هز نع ةفيلخ یدبع ن دنسافاخ

 هچ رک | ید موح یم هدازب ع ید از ع رپ شعاب مدق هتنالو
 یتا فلم ضعبیدنا ات یب هدرهاظ لع اما یدیا یلوا رکتم
 هدفنصم طخ هکلب شمالوب ترهش الص ا اما یدیا راو ید
 5 دا

 جد وب ۷ همانبوبابخ اصن ىلع انالوم

 كرع ندیلاوم یگدنلوا دارا هلغمالوا ىلا ن دادا نه یس هجر
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 قصاردنیکه رکد كلالسر نادنندش هننروف رکمربخ ندرلتلوا

 شما م دآرب رکتع یابلوا ه داز ع دشدرد رسا لب هدنزن

 للا لاح ح الص یدلوا رداسص رنک هدعرع تادف ندن تح

 بوزاو هنیرلترمضح نشلکے هاربا حشو شعار د مدرولوان هتسلوا
 هتشيا شمرد یک هللا اوعد لوا ود مرربدقأ هشت آ نااوخسا

 شف هلی هانکن ب جاقرب ید هجناب شم هوب نس هجنابطایلوا
 یاکوب یلغوا لذوهعم ذیعم ید شفا یلاعموخرع رخنآ یقیقحت
 هصق و ندنناسل یردب و یدلک هرمشح و هدئساشنا فيلات

 هدب امز لوا ردنا تناکح وید یذلبا لقت هاب ون یهصخرب
 بولک هموح رع هدازب ع كن ماسح یناولرمم قدراو هسودز

 باصسم شلوا رهاظ یمارک هلتاعفد هدنوبو یدلوا قالم
 دیک ا تبه داریسا ردزاو ز عرب راربد هدد لع نزب رو هوعدلا

 درع هلفلوا فلاخم هت راداقتعا دوخ کان هدازب رع یدید لهقک

 ئز بورپ و اسهب ناب رق رانیدرب هفوق رح دیعح اتاعر هباولربم
 بو راو یخد دیعم رر ه دنوک هرن زب رعود رلنوستونوا نداعد

 بوریدلاق نی رللایکیا كج دبا سام ااعدبوبوق هنکوا یرانیدو
 دیا مهف یمالک هلفلوارمب زب رع ابلاغ دیعم رد هتاف نوصحور

 ندزپزع هن ردیا هداعا نیقباس مالک بویلبا فقوت زارب وید
 هب وب هعفد ج وا لاو رولوا رداض یظفل هاف نوصحور

 . روهظ هتندراب سفت لمزوک ك رەدنا بخ لاعوب دیعمرولوا عفاو

 كن هدازب رع رار الص هتکنا کد هک لوا هل ابو ر دیک ید ردنا

 اده ےک ج اشابا قت نفی لش رفا هرزوا و دام هکر

 ن دوشراق نکردنا قیقح ندلح لوا رشود یلح ح ون نافوط

 هتشیا بودیا داریا لاثم ینا رونب روک طولوپ هجیولک د لامس درب
 با "درب لات لالا فو رون روک باڪس هرا رپ هجردقوش



ROSنر قسم  

he دا 

 سکمنم هپ یهاشداب بانج یکیدباهداژزو هشوت یب هداوزنا هشوک
 بولک هی دنا ندنآ ها ناک بودبا وفعنیهانک.قعلوا

 یماضقرصم هروب نم یتصرع,یادتبا كناشاپ ىلع مظعا ربزو
 نداغا توقعي نالوا نشا هوا هد وا لوایدنفایلاع قح,یدلوا

 ی هطوا ضاخ هاشداب ولت داعش ناودلا دعب زرلشمزاب با لیفت

 رول نر كد را بهطا نروللاو تدور اعون بوروپ فت رشت

 یهاشداپ بارطضا نوسلوا نوبفمو نو رحم زک ادعا انا توقعي

 هدزفاوبد مدلوا روضحب هلهاچ نیکیتا ر زو ردیا لاؤس وبد رد
 ردیضرع ادتبا یدتیاضرع نساضق سم هلفاغرب ناتلوارب رعت
 یزمدنک اما درب و ل دردیا لاسماب یترازو ضرع كس ههر و
 هربو هللا مکیدیلون ل دتبا ف ده هنعینشتو نعط ل رمصم یالع

 شا لیصفت نرلفدروب ود هیمراو هرصخ هژبا قلغاص

 ندې نآ رفهدنساننا قلاصهنکنا ندسودر هکر وتو تاک

 :(اقع تاعزاتلاو) لوا طس رار دبا 11۳ هدازب ېچ نوا نج

 ینودنکا اما رولوا تیشخ نح قیر سکرهرولکیسهعرک بت تیآ
 رورپسم ورد یدلک لزوک لاف تباغر دا وص تفالعوإو فرح

 نالوا نشد قروز هلیسودننکنیناصقو دتمشاد نجل لاف زولوا

 بس غف نکا صاع دف ا مزب دنم درد یکیارب

 زج | لوبق پولوا هراج رارولبق هضراعم ی ید ردلکد یلب و قفاوم
 جفت هدا تنوشخ بودبا درط ن دیسلکنوا یدنشلادو

 جلا وتس تیوب نبات ریش اد زاولاق اه هضراعف ید

 ادخ تکح رارالصهتکنا نوح ر ولو توهبو نارح بودیا

 بفن شکر ه هک صاب تبابط ہہ رہ و رولوا اد دنت : نر
 رولوا ج ابض؛نوج سیک قدیما ن دنناسیخ ورک ولوا یبنیفت

 هدکلسینرهن رتا نکس هنراهسر کدو توکم ید هنروف
 مس و



 ام

 هق دراو یضغو مشخ بویمر و هدناف ییمودحو یکلهداز ج

 یدلو دادزا

 روهشم هلکغد هداز یوج هجوق موحرم هکر ووا تیاکح
 دارا نس هر وق لاوخا ضعت كموح رم هداز اشاب لاک دلنم نالوا

 شمردی|عینشتو نعطضعبوبودیاتراشاهلبالیق ظفل هیکد
 تو یاسر و زود هد ترک یاب وساع ضو یصوصخو
 هتتطلس ناتج تولوا رحم ويد یدلاق نکتفرو ردق ءالعلا

 جزا هیاع ناخ نایلس ناطاس موحرعراشهردتبا ضرع
 لیدهسرابدعو رلش عار یالنع هدئتساس لرون نح نارفعلاو

 هک قو نوسلتا هبا رد هسرلبد نوسنلوارب رعت هسرید نوسلسک

 راب وق هنناج یفوخ تسایس وب راوطیتامرفوب هداز یوج موح رح
 تصرف ندنا بودبا افتخا هدنوا كشواح اشار ةفخ نامه

 هیالتم ترضح كشواح لوا زدنا رقم یکجا راد كرت هدقدلوب
 رخت الب هلغاوا ی داکا نسح هنم رکو فطلو یلانشا اعون

 یهانکكن هداز ,یوح بو روس زو دنیاک اخ كن الم ترضح

 . راهظا نانک هدنخ ید یرلیمضح التم ردا اجر نسهعلوا وفح

 لواو رروس مدشاوفع نوعا لرطاخ تنس بودنا ناسحا

 كس ةع ركت يأ (سانلا نعنیفاعلاو ظیفلا نی ظاکلاو) هليا بب رقت
 هجو بودا طس» هفیطل تاقیقح ههنرب ن دنس هفب رش یانعم

eكن هداز یوح هکرد ه دنول فتا رعنا قرص هعطد  

 نکناراو یلک قرف هدنغلخاتسوک كن هداز برع ند تهاتک

 صوصخ اب یساتلا لرکسعیضاق یکیا هلبساجر شو اح اذهعم
 نکنا ررقم ىدا اک نامش یرب رعت كنا هلغلوا یداماد كن رب

 هددت رح هز یراتعسط تنوشخو تدش كموح مالم یار

 لب یکحا هد از ترع دا-جابو ر دمیلعم ندوب شعا



 س مو تب

 دکروتلوا ,هف ییددنوا لاسرا هلیسادنک رل وڈ هلغفل وا اط
 هوا شک هل هلتقافر هبادخک هيلا یوم ءالنمنالوایداماد
 رب رعد ا E وا موح رح ه دات رع ندلا ی ات الوم

 بسام یر رک 2 نالوا ندردآ و یلاوحارد هدارب ع یکیدردتآ

 ندیدنقا یبدلا مخ الوم یمدجاوخ لر وفغم هاشداپ یدلروک
 تولوا سردم هشرپ ندئنسرادم هام هدسعت ینشلوا منم

 دعم ی دلا ی۶ یوشتتم ندردنهنلاد یرات رتضح مالسالا ج

 بھر شد :اداقا نوح | ییدتابذا لر موح رم هلک سرد

 شوکشا اما) هنانح اشاب مسر ر لیکوو مطعا ریذو بولق

 ضع تودنا الما ا عقر رب هبسهعانرس (هللالأ یزحو
 فسا نم هکندلبالاسرایخد یوق تروصرب یدلنا اعا یتا

 ترضناو دا لزرعلا ماطعلا ةعالادنعهوارج اش مالالا 2

 تولوا ندالع لو هدخ رات لوا نح دللانع یتئاو دشالا

 ندا ت نا aR aR r کک

 تاوح یدناروه تم هلک درنا یلجاص کل والادبع نیدم ان الوم

 ی دیا شاق عکس هر ایدیقدحا هر ل ان الاغ تودنا علص ی ا

 یدلوا لصاو هب یهاش دا تانج اوکش هعقر و ی وتد لابو

 هي دسورب هلبا لرعو یدتوا رپ عن بولب روتک هناوید هداز بیو
FSیر شما لا ورم  

 ناودلا لق یدنآ یداماد هداز برع كن دنیا ناتس نالوا

 ۷ ناف رک کیا هد دکر

 هدنتسکنا رارزاو هموح ص یدتقا دوعسلا وبا اھم یدنخا 3

 م ده كروب نحو رارروس زوب ا یعابا بودبا اجر ییوفع

 الصا ژرراولب دا قوق هد ردا تب ارس ةا یخ

 هل علوا نیشخ یط تووا لصالا شف رز ید آرت ات : یرازونس"



 و و

 همای ام لكب اف هابهتنمو ره دلا ةي اغ للا ءالبعاو هر ماباو
 جارو نآوبالا خاش بانج هاضرو هح ام عیمج ازاح هاومو

 هان اخ رواحو لوج ععاوص فک ًاعو ندشلق یرلناکرالا

 یکیدتیا د وست ها هعاطتسا مدعو هعاصض» تلف لودو یعص

 تراشا هغملوا حفر هبابقلا میفر بانج .لوا یس هحسفرب رقت

 راطقا 3 اب راج لازال نوعلا دانا محال الاما نیعلروس هيلع

 هقراشیف اعاطم هب راسو هکلاسم ین اذفات نوکسلا مب زا

 تمدخ .نیهر یمظع تن بد ز توتو | تسرب رعسدرب هر راعمو

 a هعور لفا یدئوا e هنن رللوق نیباوب

 روضح هپ ینابناهج رانالا هلرج هعسم هردناو ییورسج رادعلا

 . یطنم هبا داعس رظن E دم ها ی

 هسرولوا عقاو رهظم هراضت راو لوق نینسح دو

 (مظن)
 ماظع نهوو یلاما مطعاو * یرنتو یزعو یلوسم كاذق
 .ماح نیلاسعلا ین ابن یوس * هلیذلا اذنفیلعالا بلطلاوه

 مارح “لع دلا ینع لکف * هم كلذ نود نم ناک نل

 لوا یترضح یلاوتو هرب بارلا یلعرتاونو یلاعتو هناصس قح
 دودع هلاح طیس ن رلاقاو تلود لالط كنافص تالم تاد

 طوب رم هدولخ داوا ن رلا الحو هاڪ مایخ < اتطاو طوسمو

 هووا دصارمو هب هي ويد دنعاقم عیچ بور ویلیق طونمو

 هع بولق نیهر هلوصح هلا رلت دابعسو رربخ نیز هیورخاو
 برا نیما هیلبا ماذفاک اصم رادمو اع مانظن طاتم نیر هيلع

 ۱ ا یادلا دی ف ۸ و تلکوت كلج نیلاعلا

3 a TE ی یدینعاقس 

 ی بن اس می اهم a زا ممیزی ما تی



 ا

 دنتفو تخص ل دوقن ردنلف یدنفا ناثس رکسیضاق یش ی زام
 راشعا مفر یالع فالتخا نالوا هدنابلوا هلغمزا هلاسررب

 ردشعا لح یی رللکشم كسان هج یراوتف قلعتم هب یاراو

 یعاضوا هن افلکت یی یس هماع نیضراعلا فروخ هماقلا لی وط

 لخد راصعا ءالع هلک دنوکوب هكدا ناشود ءرلتمرب هنا اللم

 مدع هنویفوص كلسم یناصقن قجتا یدنفا ىلاع ردراش ماا
 زی عرب داشرا بحاص موحرع یزاباب نکلو شید یدیا یولس
 هنویفوص كاسم نکیآ شمروک ندرانا یبهلوادتممولعو نکیآ
 رمسفن هک هدنیح لواو ردکعا ناتهب هدوهس كمد یدعا كولس
 ید هفت رش "هرک درب راز دنا ادا هر یهاش دا باتح نل رش

 دلحم و هڪ رد و یتروص هلینیع انعو اکربت راردبا لاسرا

 یدشوا لمس
 (رد وب هفب سش رک ذ)

 راکن تلالج ةينس هدس هانتفالخو رادم تم هیلع ةع

 هابح لقعمو روصع *«رصایق هاش لبقم هک هاگتسد تئطاسو
 نیعفاتطا ىف ةف اخ اهتعفر قراو تل ازال رد روهد راج

 ةيناي زا تادیاتاب ةدب قم نيقرشملانيب ةقراش اهنکوش قراوشو
 ةنوصم نیکلاو علا نونش ةنورقم ةناصسلا تاقیفوتلاب ةقفومو

 ناراره هتنانک الا ےس فقاوم نیا حلاو زب علا صثا

 دوقو هلا ماّبحاو لالحا باکو aE ےل بک اوم را رھ
 9 تابفاو نراخا دوو تانآصالخا تابقاص ناوعد

 ضورعع« هرکصن دفدنلوا تماقا تمدخ مسا سم بوئلوا هیج وت تاناغ
 هکر دو لابقالاو دحل ا یناقاب ةنوصشم تحرال لالحاو زع ةحاس

 كلمو دح زکر ه e EO م لوا

 هراطعاس ع لاحت هلا دلخ ی اقاخع كالفا بط اطلس



E 

 یبلح هحاوخ هک یدقا دوغ لاوبا مالسالا حش مانالا تقم

 داهتحالاب قعسملا نراغلاو قراشملا ءالع کا رد راترضح
 هاشداب ردننان نان هکلب یناعم ناع هد هنامز بهاذلا عیجق

 رسفت هدنرانورقتلادع نواه ماا كنیرلترضح یلاعت هلا لظ
 هدنن امز هاشدابرب حح هکر دشمزا مدق نافرفو یظع نآرق

 ماظع هال *هلجج لوم ردلکد شازا فی رش ریسفت یک ك نوب
 لوا هلا راشم ءالتم هک اتقو ردمانحالا یوذ ءالضف ع وبطمو

 ناهح هاشداب یدلبا ضا دهداص هروسرخآ نی رشربسفت
 یا رز فن تو ردوک یر طخ یاو راخوق
 هداز لولعم یداماد ههرلایموم یاغا اش هنرافدروب هبلاطم

 دا نایلتت نا ا اک توزا هرکصتنر اقیفر ویدنفا
 ماعنا دا قود همالغ نروتکو هال نالوا هطساو یدردنوک

 حش ترضحاصوصخ بولک هروهظ یهاشداب ناسحاو

 قرت هج | زویکآ نکا زویحوا هیموب یرهرهاشم مالسالا 7
 جد یر هلا زوب هدکدلبا لاسرا ییارخا *هلحم هرکص یدتوا

 صواب حش یرااب كهبلا یوم ءالنم ترضحو یدئوا ناسحا
 یدیا یرهفیلخ كنبرلیرمضح یز ربت ےھاربا ج” ردی راترضح
 یاتفم ح رش هدعب ی دب رج ۂیشاح اماغو یتارصتح موح رح
 مزالم ند لج یدعسهرکصردراشمروک ن دنراباب نقاومح رشو
 هدنا بولوا لصاو هتس هسردملوک ها هللا ها زوتواو راشلوا

 رلشمراو هیاشابدواد هلا ها قرقبقعرد ردراشلوالورعم نکا

 فسورپ بازتاب ه لعد هر هن اغ ندنارلنمروک لع یرمع ندنو

 یبا مور لیب کس هرکصندنا بولوا فرصتمدنب راضقلوبناتساو
 هدننسجخو نينا هتس رنلوا مالسالا حش ندنا بولوای :رکسعضَ

 راشلوا مزاع هنرب دلخ بتاج هدشنافو نیتنآ هنس رلشلوا تقم



 دین 08 مت

 ران هروب هدنس هچرت بوزاب یندح

 (مظن)
 ناهجعارحومتچ تشک رب * ناور شوت دهعرد هکر
 آروم E ما ه داس نازا زا تفکی مه

 هر اج انالومو ردا لا هل ون مم ی يدنا هبحاامآ

 (مظر
 نار یسوحزا لدع صیفدوت * ناد هتکن یارخآ دون و

 وکب یهاوجرک نج باوص * وزا ره ربو نینهیا وکم
Ewزا ,طزای  Eمال شب وز  N E 

 نڪ” دن نینحار یلص اف ناح#* نموبح دح هک و

 جو ی اجز مراد هنب دنا یک # معرب یم تسم هک نم یو
 ءالع انالوم ن دیلاوم یهدنرممع نا لس نابطلس هک ح رکا

 : یءدلح و ردفوصوم هلکعد هداز هجا ردراو بوقبب ن ندلآ

 بوعءب نالوآ فورعم ةلک د يدنا هجا هسیا لا یوم عاش

 ردشماعلوا ناب ح سصمکودبآ کكنسغتف فیطل مذوب ردیدیج
 یسکیا هدفرشوب پولی زاب نیفلوا ندرداون مزال یداربا نکل
 لاع لاج ىلج ىلع نقم ردشلروک اور قلوا راد هرهب جد

 فم ه دلویناتسا یدیا رمهرپ لهآ زب عرب لماک , لبتحافو لماع

 راپدنیا قرت ها یللا هنس هفیظو هاشداب ولتدامس بولوا
 ءالضف لک | راودا ءالع لضفا هجا هيلع هداز اشاب لاک قفم

 لئاسرهعوجب لباصخ نونفمماج اع همالع مظعا ءالتمراصعا

 قرشمتعب رش سس قاق د لاک طرح قلاقحر هم رهسلاضف
 یضآرفا مد بز ب یری اه دن دکساا دات ی
 ادا نغمه دیآ تاعو ردلکد مواعم کک روهظ



 تن و

 یدینعا روهظ ند ندرهش مات یعدرت هدم

 تماحوو تخ وو تکو زافویم درا نذل رتل الوم

 ناطلس یدبآ هتک یغار سرکه سم هطح نسح یحاص

 اح E , رت تولوآ نورقم هتنافتا ناخ لس

 و هدرصم هلا اش ا دجا

 یدلک دمور دودح مولعلال دم یاو ندلالع االوم

 E ا مدا راهتشا دّیلب هدم ول رک اورا ژور طاطح

 ام نکیآ نکس کش هدر رت ییودخحم څ ن مساق هاش انالوم

 e ۱ : یدیشمروتک همور موحيح لذ

 لض اف رسقمو تدخو لغم لاع عاب هرق نیدنا یح انالوم
 ۰ 7 ریش هتک

 رد ةحور هلا ناخ لس ناتطاس يرش حش نا انالوم

 یدآ رز رهام عاش

 یافت مینا یعک فرش انالوم

 ید راو یمالوط دی هدست

 لامر خاصو لضاف ردید وسط هداز یعنا ءلح نسح انالوع

 یدآ لماک راهم هدنونف رک ا

 زر معا ردص ییامرف یاشا دم ندجخ انالوم

 ندنس هداعا تاک ندلا ءالع فم هدعب نودنا دمت ند هداز

 و ۱ ردشلوا مز الع

 ایک هلکع د هقیلح هحا نوقع انالوم

 قراهم هدمولعرکآ یدلناتاذو هد ۹۲۹ هنس نکا سردم

 نمزف تداو انآ) یتدیا راو یتردق دن و یسرافو
 ۱ فط مطد و هدنس هجرت كس سس تیدح (لداعلا كالا

 ۱ ناشوارکذ «دناسراتهب ت اک یضاعانالوم هک عد ردکرلبا



 بی و

 ید ی هحاوخ هدشاح یرلکل هدارهش نو الوم

 یحالص صوصخاب هتسارآ هل لناضف عاونا یراف رش تا
 یدیازب عرب بلاغ هتک
 یدبا لای زات ندا نالوا هدنرصع ییلج رداقلادعان الوم
 ردشلوا جد قور ۳

 مالسالا حش بولوا مانب ءالعلا نيب ردندنومطس ىلج یدعس
 ردشلوا مان الا ققمو

 نکیامالسالا حش ردروهشم هلکعد هدازیوج دمخ حش االوم

 ضعب یدنا یزکسعیض اف لا مور خوح ر ىدنفا دوعسلا وبا

 هن وام تاکر اشاب مسر هلکعا در ود ردعورشم ات نساوتف

 دموح میدنقا دوعسلاوبا هفب رشیاوتف تمدخ بودیآ ضرع
 ضعب یدشوا تیانع یکلرکسبخاق یلبا مور هیو دنکو
 هلفمالوا تحاح هیانطا هدیاملوا ردروهشم یراکنا یارک ماتم

 یيدلوا راصخا

 لضفورافوو اح بح اص نیدلا بلعق نده حش انالوم
 لوط انا هلا بت مح علق ی دیا الفم رادمان هللا ح الصو

 یدیشلوا یرکحسعضاق

 2.راوئورهام ه دمولع راک ا اب لداع ندجا ندم انالوم

 فیناصتو رفاویراعشا یسرافو کر رداق هناک اح هدناضاحو
 یدا دوحولا ردانرب رضرب رضا یس وک

 بولک همور هدیناخ ناول تنلعاس مانا یسنوت دج حش انالوم

 دعس تءارق صوصخاب یدلوا رهاظ ینرا-هم ه دمولع رک |
 یدیاردا هب هرشع هکلر

 ردن دال رام ا اشاب لداع ندجا ن حاتقلا دبع انالوم

 یدبا مدا | هرواحا نسحو دیلی 0

 اش



 سر خر رو

 هيلع یلاعت هللاذجر شمراررویب كدیا زاب هصیلک لوا
 یروب نح ردیلغوا تاکی مساق ند دارک | ةاصع . كب دالون ناج

 | هدنخالوق هدنراکدنروتکه تب رو ضخ هاش داب موج نه دتیلوفط ]اع
 | نلشلا همزنح مرخ بولاشخوا هلبلا ةلرابم ودنك ن س هب وک نالوا

 : هلکعا دانرب بودیا بارخ تباغ یرلیعازح دارک [یتفارط|بلح
 .هیج ون هیو دنک هلیقب رط قلق اجوا یغاجنس لک ههیلاراشم
 . وح هکردلوقن یدسک نکوک كنیمارح هدقدراو یدثوا
 یزسرخ زوا چم ندقرق هدنززوا لو نکرولک هیلج هاشدا

 | قلتف بودا بضع هدکد روک هاتشداب شعاتسابسو بلص

 . هلکعد ردکب دالو ناج تودا ت تیاج اشاپ متسر شا نامرف

 جن ندنمرح كهاشداب ناذلاب سرخ 2 شّعا صیل

 ' هججو شوا انا اخس رارکت هلکعا هقرس یش تی یذ
 :قاربب زوب نکس یدب شا ملس بوریدلوب یب ایشا ناثوا هقرس
 چ | یثیا وب ماودر یبصتع ی درشا هرقس هللا مدآرکح

 یدنا ماعت او ت تاودص

 ی زن را نالبزا باعت راما كينين یک اح هرزح
 | یهاکیسارد نام اوماصناژ یدربشاهرفس هادا اک ارارب كس

 ٠ كم ردشربا هدبا یاشغ «دنآرب یرقفرب هک یدزاشط هلیوش

 - نسحودجو كب لتز یزاکج نالوا هدندحرس ناو یدرشود

 هنایصفت هکردراو ناشیذ یارما جت یت ارقا كرانوب دو كب
 2 ردقوب یلمحت ءارمصتختوب

 (العهاشم نالوا هدنرافیش نامز)

 ۳ ..(رد هدنرک ذ ماظع حیاثمو الضفو)

 اکر زا هوا نکم یدادعت هکر دنوفا نده لوا هج ۳

 جد یدلروک ب سانم یو رخ یا



 او

 هب یجشاشن رارادّتفد نیکدهنامز لوا یدلروس تیانعقلرادرتفد

 . هدنسوشراف بودنا تیامرو بدا روب نعیدنانوناق كع ردصت

 راستخا لز مع ردصت هپ ولتلود عیدروط بور دشواق لا
 ییضو وب هدقدشوا ضرع ههاشداب ولتداعس ه دکدید مردبا

 دعب نمو شعتود رهظم هنب را هبربخ ءاعد بولوا عقاو هدیدنسپ
 هنوناقوب ن الایلا ه ځل روس ود نوس روتوا نالوا دق انامز

 ۱ ۱ رد هرزوا قلوا تیاعر,

 شرو غاجس هنک ن کی یرادرتفد یناث قش كب مساق سکرج
 ن الا یا بوئوا هیجوت هلیناونع تلابا هرکص اکو و یدبا
 ندتناب وسنم لی وط یاشاب دم مظعا رپ زو رد هثمان کلیکی رلکب

 هدنرصع ےلس ناطلسویدمروک قللوزعمنیکد هنب رعرخآ هلغلوا
 راو حر نود ید وچ ات ووا هات ات شب نا زا
 یدلوا بس هتعاضا نیلس لالا تو
 مدآ لوذیم مدو زاریرب شمت ج ن دنوی اس مرح كب یباح
 حوا روما نوو نولو دفص ن دنعباوت ماش تبالو یدیا
 نا مدآ لکه زو تلا شب یدلواقرصتم ندر ر ههلو| هغاعس

 یدیغو ییقووردق كنسایقشا ا عا هدننامزیدزاب زا

 ردیلغوا كناشابورسخ ید نالوا ییاثرب زو اس كاب ردوق
 قیطاصم هرقیسع رثاکتع یناونعو قارطمطو رفاویعشحو مدخ
 یدیشاوا بحاصم هبهدارهشید روب نه هلبس قلوالال اشاب
 هلا لدع هده ولا یییدلوایاو هنب نکنا راو ییدآ یرادقم كب

 ىدزسۇك یالا هر ه دا زهش هدنلح هعفد ر یدردنا یک رح

 مرح یدلرو قاما لغ هالا تخ ناوج هدارهش
 س انل قشقا یک ستابا ااو كروب ن یلس ناطاس
 هنو یک هتبودیا تالیهاس هللا تفز بیزو تخرو كيک



 سس تام کین ید شخلوا لقن هب هر دنس

 هرد نس هج دا تافو یدیارلشهلوا نییعت یلد یعب رکنع

وا زوب زوقط یدیا فرصتم هنغا مس
 . قوتم هدنس هنس ج وا زوت

 ةعساو ةجر هيلع ىلاعت هللا ةجر راشلوا

 دیه یزانرمس كن راب زن دحرس كب ج وقلم نا كب یبع

 هکر دشمزا با لقن ند هقن ی دفا یلاع شعا مدا یزاغو

نزواع یرلمدآ رسا ضع نکا کت هغزوب
 هبداعس هناتسا ند

 راش وب قرازو ئاوا تن شاب مس ادراو هیاوکش

a 

 ردنا هیش هني رامدآ نامه زالوا رداق هکمربو ت اوج نلعب اوعد

ره كروشوا حلق هپ ااعر هدکد یکی جات نالسقن
 دابا داب هج

 كرانا هنن یلاعت هداءاشنا ٤ ریذ مرداق هکمروتک اءاعر یرمغ هتبرپ

 . دردتا لتف نسهرفک ا اعر هدا ز ندزویجوا یسترباردا هل واو

 . بودیا تیلست یسیدنک اما لر شود هفوخ رلیضاق هللا كب یتح
 . هشیتفن رریدتاادن نیقایستربا بودبا هبه ربثک راتیدو زسا جاقرب

 عالبا هضناج یظعاربزو هلا قالوالاوحا و را ولتلود ناک

 لاح ەن هسحو یدلوا یک اع بج سد مظعا ری زو رار دا

رو نوک شب > نوا نکا هدراکفاود یدلوا
 ۱ دویت : 

٤ 

 | یدل رازا ا ت رات نم ظفار و رر دتناناکسا

 ۳ ۰ یرا ذتعا كفسلهاو

 رولیقساعلا نساغلوا

 او ترهش هل مات وب هلتغلوا هداز هیاد هدازراسهب و

 3 ۱ دعب ردشلوا زادناود تدم قوح هکب یاش هداز لالح
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 سود

 تراعو فیرش عماج هد هنسوب یارس روئوا رب رح هد تلح

 ردشغا ات هبرت هب ودنکو هغ رش ةسردمو هاشن اجو فیطا
 . هتشرزوا یس هلسف جوق ندن اص ع عاط هرف هلا راشمو

 یشقن تجر شعنو لصاو هتداهش ُهبتر.هد هبراحم ءاننابوراو

 قفوم هنسانب هدیارس ندنا بولیروتک هنس هبصق هم روغدوب
 ردسشلوا نارفغ هقودنص نیفد هدنس هش رش هب رت یتیدلوا

 ةعساو ذجر هيلع یلاعت هللاذفجر
 لروفغمهاشداب ردیلغواكناشاب یطصم هرق كب هاشناعکهرق

 نکلو یدبا هتعان اولرم هج رک | ردشلک ه د وجو ندنس هرم

 هاک یدیا ه دا ز یترهشو ناش ید ندارزو هکلب ندرلیکب رلکب
 یدرولوا یلاو هبهتسوب نکن هاکو ندرب هنغاجس ب هنناو هروم
 یدروئوا هدعاسم ندیهاشداب باذح هسیدشا دا رح یسنفره

 یراد هاو شل ام یس هب رج لنا لراق هعفدر هک روئلوا لقن
 یدبغو رخو بولو هد تح فنا نکرروتک وانا

 هدقذراو هر لاتا و كر هلاید م دلا ند هرورضلاب .

 شعب ه دش الو هروم,نالا را ردنا توس هشد یکسع لوا +

 ه دراقالس قوذ لها تبا ردراو یراث آو. یرلما ج هدراقالس
 بولوا هدتکګو قود هلیشامدن هدلح لدتعم یساوه صعبو

 هاشداب یهاک شعاولتود عبا ساوه و دنک نک هن وی اه زفت
 رروتک ین هرف نامه هل دلواروضحب هر هدازهش روضنم
 ضعب هدشالو هروم شمزولوا عقاو كعد مز دیابت هدیرب و

 رد روک د مو روه شم هدقلخ نابل ن الایراوطاوعاضوا "
 روک ذم هرګ ا, ناره رم رد اغوا اشاب ی هک کب لاب كحوک "

 دارغلب دتا ندب ردارب ولوا كناشاپ بچ یسکی رلکب نودب نالوا "
 نکا هنس و هلاراشموهبهنسوب ندهردنعم كب و مسخ ه هدنکف ۶



۳ 

 لص قوح ردنشرج نخ و هدنسادا نسح

 ر دلوخدم هلکعا

 كاس دا قیرط نکند + هصز یلح دم هدازناضمر

 قالو هروم ه هی تولوانشرآ هاکخ شمارمقد هاک تولوا

 رفد هنب هرکص شلوا لصاو هنس هبنر یجتاشذ بو دیارب رحت
 لزع هدخب راشعا یرادرفد مو برع ندنا بولوا یتیما
 قلیکاش نامز دع شلرب و یعاعس یسهطفاخ رصم نوئلوا

 نواه طخ ودمدرپو هد ندنارب رګ ییهروم هدقدلوالولحم
 هلکعدبا داره هرخآ مظعا ر دص قعلوا رداص نور داعس

 هدقدلزاب تاوج ود رد شا نکن هدرصم هلنتغا رف روکذ م

 رلنلوا لا بويعا تافتا هراوح سانش ردق هاشدا ترضح

 یرضو ندرصم هک رداو 4 كون وک عن ند وف

 ۳ وید ردازس كلروت ڪک هزه هناتسارلغدآ یک كنا نادرادد

 هدتتمدخ ارخ یارعوط رال هت بولک ندرصم هل غمروب "
 ناخد ناطاس یهسخ تاقوا تولوادعاعتم هرکص رلشلوا

 لاتقتنا هتجر راوج نکا «دلاح ون یدرارولیق ه ددفن رشمماج
 E ERE رحن جرات رصتخح رب لیدشنا

 ۱ ر دلو ترهش هب رم لاکو سلوا

 (۱ما ن الوا «دنرانازتفا ت داعش نام )

 . راتهتشا هل ف ردنو زذا ندنس هت رح قعلوار ار هح رکا

 یدلروکب سانم ید قمل وا رک ذ یراتلوا رادمانجاقرب ندرلتلوب

 . ردیلغوا یزق كموح رح دب زاب ناطاش كر ورسخ ید هنس وب

 تاحوتف ز دشلوا ییهتسوب ندنا هزدتمس ندنا دک ادتا
 یرصتم هر هنس ول هدابز ندلس زوتوارذشلوا قفوم هب هلج

 یلاصت هلاءاش نآ یسازعو حره رد-شعا رازع قوج بولوا
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 ردشمرب و ترهش هلعلخ نسحو

 مدآ بلاغ هنعو ی تولوا ندلک لها ید رلنوب ىلج نسح

 یدلوا هقرفتم بوللوا لع ندقلرادرمفد ىدا

 هزادزفد مات كی ىلع ساق ردندنراصح رعلا دیک ىلج دار

 یرادزفد مو برع یر ادقم لب نوا بولوا درکاش

 ی دلوا رادرتفد شاب هرکص لوطانا هد هناتسآ هرکصن دقدلوا

 یدیا مدآ رور ااعرو یس قوذ لها
 هدزییو مظن ریا صلح یادت رانو یلح ینطصم هداز لالح

 ردیلغوا كنضاقرب مان لالح هدهیسوط یدیا زب نعرب ردان یتارقا

 رپ زو یدیا رامدآ زاتعو قاف ندنر یرب بولوا شادنرف چوا
 هاک یش ادرس بت اکو یشاد زار هدننامز اشا ےھاربا مظعا

 ی دلوا ىج اشن ه دنرفس نیق ارع هرکص ا هرک ت

 یسودنک هرکصندقدنلوا مادا ه دتمدخ لوالبب چ وا یهرکب

 هزکیرب نیکماموس نسودنک اپ متسر یدتیا را تخا تغارف
 هی ودنکو بودا ضرع هرخآ هرکصن دکدید له دیا یرکلغوا
  نیفلوا ساتش ردق هانیااع هاشداب هک الاح هدکد نا ضرع دعاةت

 )هدیایجاتح هرلاا هدنتقو كلر یدلنا تمدخ هز ه دنکلهزات

 یدتیا نامرف كلزبو دعاقن هحورب یصاوخ قلیعاشن هلج ويد

 یبلج دی یدتک هرفس هللا قایثاب هقرفتم هدنرفس ر اوتکسو

 ` قبال هب ودنک ن دییهاشداپ بناج قایجلاشز هنی هدکدتبا تانو
 یس هت ارب رګ هبهت بولوا فرمصتم نیکد هست انو یدلروک
 و دکر لنور یڑکا اشداو تاقلا نلب زاب هدناوب د ا یدسا

 لب دېت لح زآ ردظوفح هدسور ن الا ردشم زا جد هماننوناقو

 كلرانوب جي رات مان تالاماتاقط هد راوت نفو ردشلوا ربيغتو

 بع قلا ردشمز اود همانهش هل رنو مطا ر دندنن اهل وم



 س
 هدادّور مع كهاتشداب هصک ینیدنلوا بلص هکرولوا تیاکح
 هاتک یب نون یب بوروک نیلاقسد هنیزاغوب و رربک هتسهعقاو

 راد هلبا قوخوت رسا قوب یهاشداپ وید لدردتبا بلص
 هلا لجا وب نیکد هتلی هدننس مهاریا مرلید ندهللا قلوا
 كلذ ناکو رولوامقاو هلت واهدنسشنو ردیا اعد دب وند نس هدیک

 ۳۳۸۲۰ هتتسو ات نا ر هلال اناضمواه ی
 مدآرب روهشم هلتبح ندلف باب راشعا ندیلویلک ىلج ردیح

 شرب ودعاقت نکیا هدنس هی کن تاجارخا كباسریم شما
 اشاب متسر نکل ردیا تعانق هلتماعز بوقیچ ن دمرح كب نطل
 یدر ویدلانامز هجنویدلوب یتماقمقلرادرتفد هلیسهبرت
 یک یناات رد یلغوا یسلت سیردا التم یدقفا لضفلاوبا

 هرکص بودیارب رحن ینتیالو نامرق نکیآ یضاق ردنلیضف بحاص
 ردشلوا رادفد شان ن دعلرادزنفد هتروا

 دهاش دنر یدنا یردارب كموح م هداز یوح ىلج یدبع

 یدیا هتک بولغم هب هناسقن یاوهزاب
 ه دلناوا ندنس ه حز قر باحاو إق لهارلنوب یلح یطصم "

 لال هعنو ردشلوا رادرفد بولوا ندنر درک اش یب هعطاقم

 التم هسب رقن ض رع هرکص ر دشلوا فرصتم هغلرادزتنفد

 نع صح یدوحو كنا دد دلوا عراف ند قلرادرقد بولوا
 هلا هرکد ن بویهر و اضر روقفم هاش داب هع وید ردتکربو

 ردعقاو یراکدرک هلباهرک ذب ید هض رع بولب روتک هناوبد
 هاک ی دیا مدآ لع لهارب زربد یلغوا ید بع یرکآ یپلچ دمحم
 نکا ب هدراوتکس رفس یدلوا یجلاسشن هاکو رادرفد

 ردنوقدم هدنعماج اشاب مساق هدب وع یدتا تافو

 تماقتسا بولوا رادرفد شابنکیآ ندباک ځدرانوب یبلج مهاربا
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 ضیوفت هت زر یر كوپ روما قلعتم هب یه اش داب رکسعو
 تلودوب هکیدلوا راقویلامرا دزفد ناثلا مطعرب هدندم زآ بوتلو
 د هدم اظ ع یارزو لک د « درلیکب رلکی و رادرنهد هد هيلع

 هنیرپ لیوط یابشاب دمت مظعارب زو هکر ونلوا لقن یدسیغوب
 شا ندنرلاوق ودنک موحرح اشاب دجا نک هن ردص ترازو
 زربزو ید نالوا سلاح هدناود الاح ینکعو تردق كموح رم

 موج ر مظعا رب زو اصوصخ یدیا هدا ز ندننردق ل ع هلج

 راس یتردق كلا هک اصوصخ یدیا لخاد هباسح و یخد
 قلرمناح هنب رعس چ یدپآ نوزفا ندننردقیرب رو نواكنامز
 روک یریرامدآ كجد یک هس ایا مر دنساذ هد ست
 وید رولوا مدآ رادقم رادمانو روش لس ولکجوک هتفج رارب یرلتا

 ندرالوا هدنمان یعتللوق هرق هادکدروتکن رفد یساد کک
 ه دیرفش داد غد موخر درب و نزفد كمدا زویکنا كب یربغ

 هرکص هننیدلوا هانکی یو ردنعلوا بلص هلیس قلا اشاب مھارا
 ین الغوا جا ز وب یکلاب ردشلوا قحال ید یهاشداب اک

 بوردنوک هنس هنا رخ هاشداب نب رفن نوا اشاب ےھارنا شخلو

 نوکل وا شمرب و هود بابزا رئاس ینیک هپ ودنکیییک نسادعام
 . نس هج یس هترپا هل غلوا نارکن هنبادآ ؛لرانوپ ناشیذ هاشداپ
 اشا دج| مظعا رپ زو رک ذلاقباس شلا هنوبامه مرح بوروتک

 نسح سوراو اتشاب مارهبو اشاب ییالکواشاب هلا ی رب زوو

 ه دنیح لوا شما. ندنرللوق نالا هدنت افو نیح كموحرح اشا
 ..یسیراوج هک شل وب هدنزفد یولع دبع زویکیآ ك ىلا
 .رااوف یکدرب نادنوزپ رط هر هو شمالوا لخاد هاج وب
 یهاک بویقبا تیا فک نب رلکلموکو نوطهنن شمرولکز ب نوا
 1. شمروللا ید ند زازاب نوا قبلوا لیکن

 تسس (چ ..تس



 ۱ بس ي س

 عاونا بورد قربا تیره هرافک هس دلوب توق یراک ب ولوا
 دن :ییهاشداب باتج نک رزوا تهوکحم دکلام لوا با ليج تاحوتق

 E تچ.ریدلاط *یدلیا تعبا بولکهلکل» یلوددیامرسس دو

 ردنوفدم « دناحاسشاطکتب ردنافو ے زات * نادوش ھت کد

 ةعساو هچر ٩۷۱ هنس هبلع للاعت هللا هجر

 هت رب هتیلاقرب نکیآ ندنت ادنول یعاطزاق اشاب اص

 لر یدب دیاوص اشا ندلاربخ تقاع تولوا ققوم ه دیار

 قو نو یدوا ې یک راک ارج هد بول رب و قاعس

 ۱ قدر ه دوحو

 زیازجو ردشارو قاجتس نکیآ ینادوبق دنول خدوب اشاپ یک
 9 ردشلوا یب رلکب ید
 ی دلو و یغاصس لبا لراق نکیا یادوق دنول اشاب دوخروط

 یس هر زج هل ام یدلوا یکی رلکب هریارجو سولب رط هدعب
 یسیدنب سس تویلتاح بوط نکرراکوا توطهدسرتع هدنسهرسحاح

 لات. هللا ء ا ی اوحار اس یدلوا دیهش ند رک

  زولب زاب ودل

 ا شا ناچ تا دغ
 ۱ یدبا ی ور تا كا ارد

 (نالوا هدیزاش نفی ها روم هاتشدا)
 ( رد هدنرکذ یرهاشم هلراکضاشنو ل زرادرنفد )

 اناوتعو ات اذدو یهب كن «رمزوب یلج ر دنکسا رادزفد الوا
 E نالوا زوکر هح هدنناذ هلیس هن ر اشا دجا نا ردي رتخد ربتب

 قارادرتغد شاد نکنآ ندنر درک اش هناخ رفد هلبیبس تیلباق
 هنناوع تارك ع مس اشاب 2 | مظع ارب زو یدشرپا هنس هیتر
 یدناوا نامرف ینلاد نک کیک ید ةروک نم هدکد نروک دالا
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 هنخاعس كس ره هدعب بوقیج ندورحا اشا ناس نادوق

 ضرع بوضغ کاج اماف ردنلوا نادوق هرکص بواوا لصاو
 یدناهتسک رانج نسدراب تو

 تل انا هرکص بوق هلبا كاریکینشاح ندم رح اشا و سخ
 كارد ردشلوا یکی رلکب یر ادقم لس رووا فو ا هنر

 ردندنأتس كبو قعاص

 دا رح ناطیشو اشاب رفنضغو اشاب یا لکو اشا رفظم

 یدیا زابکب رلکب لانا طسو یخد یدردرلنوب
 تحب نوراو هلیععما هاش نکا ندندالوا ولردقلاوذ ناخ دجم

 هنهاکرد ناخ نال ناطلس بولو تصرف هرکص یدیشعا

 لصاو هصانم فرش هدیلوطاناو هدشلنا مور بوروس زوب

 یدرولب زاب بانج هیودنک هدناقلاو یدلوا
 ردندنس هصگب رادراویدادح اوءاا یزاغیاشاب ندلاربخ نادوبق

 ربارح الوا ردشلک ه دوحو هدنس هر رحولادم یسودبنک نکل

 نارممرم هتکلم ربارحو نادوق هدعب یدلوا یک رلکب هب ع

 ۹4۰ هنس هکر دنمزاب هل وب یدنفا یلاع ییلاوحا الا ا یدلوا
llےل لق نوراو هلح هیاشاب ميعاريا مظعا ردصندنا هنداعس  

 بو دنا عض هنس اا ده راس هل رتافاضم یتیریارج برغم یفیدجا

 كیکب رک كلام لواو یدکح شک یس هب یهاشداب باتح
 یدلنوق اشا ندلاربخ یمان بوتلوا هیحوت هب و دنک هنن هليا
 با لقن ندنناسلودنک مالک نیربش یعاش مان یلج یلع مییاما

 تولا نرایک هڪ ارافك هاک یفیدلواربسا هزاضط هک
 عاونا

 دهتکلع یلدا راک احررافت هدبع ین دلو و

 شن اج رباز یرلنا هلی راک دنک ن دلیل لوا هللوب رفلخ
 کاح هو دنک یسودنکو بودانش نیرافرطربارحو بوروچک



 ری و

 یدینلردنوک هلآ تلاسر هم نوحما د زات ناطلس هلغلوا
 یسنکب رلکب لوط انا بوقیحندقلیشان یا تس وب اشاب ردنکما

 كمر ورا ارا ةلفلوا راكع تای نکل یدنیشلوا

 یدلوا راد دب ندنو
 نکیا یسیشاب یوق كن شا ورسخ اتشاب ردنکشا سکرح

 هددعلق هدنعف ناو یدلوا را قد هتروآ هرکص تولوا شواح

 رود ن بویقیا لوبق هبسیک هلغلوا یلح ز احا تاغ قلاق
 همورضرا ن دنا یدلاص راهنخر قوح هال رقیدلاق هلسلط

 بوئلوا تیانع رکب راد هلک مزهنم یتاغوا هاش بوتلوا لقن
 ۱ نکا لو عم هرکص ی دلوا قرصتم هدا ز ندلس شل نوا

e2 توف  eêهلع  

 ۳ os ید یم طح رکا یدا م دآ ا هلا

as 

 اب لا هما ردو توقح نادمرح اشا : ییطصم هرق ۳

 نالوا روهشمو قراعتم هدنرفس ےچ كناشاپ ناوضر شوا
 " ردلیلد یدوحو كناغوا هتناش ناونع كتاب ردن زد

 شلوا لاو هدادغب و ماش مچ ندعرحیتدو اشا مضخ

 ۱ یدآ م دا علاقرب

 هدب هغلشواح نکیآ ندیرلحارس هصاخ اشاب دار هرق

 هفرصتاما یدا لاح هحرک | یدتا دوعص کلیکی رکی

 یدبارد اف

 نکا فرصت هر هن ولا ضعت بوعیح ندمرح E لع قوص

 2 لات ماشو مصم هرکض ردشلوا الال هلس ناطاس

 ردشلو ا

O ۱۶ 5 : أ 1 فا دا سیم ی ایت کات  

 رز



۴ E he Sh Sai 7 ی eh aie و 

 تر

 ه دقدراو هندو دح مچ اشاپ میاربا مظعا رپ زو رولق تع ع

 بوغارب نیفلتاطاس ید دلوا فرصتم هدنک را ۸ هنس

 بوتوا هبحوت بصنم هو دنکو یدلک هتب روضح مطعا زو

 بحاصو ردمو رلدو میکسر یدلرو ياس و هرکص

 یدلوا قفوم هنیراقلقآ زوب همت ه دننامز هلفلوا مدار بیدت

 رافآو بوقیح هلبا هرو نکا ر وصح هدنس هلق روبی هرکص
 . یدلیا دیهش بودا ردغ

 هنتلبا یلوطانا هللوب و شع ندم مرح اشاپ دجنا ییانج

 شا تموکح هل یلدع هدرادد لوا لی یمرکیو شاوا لصاو
 قحا یدرولوا عفاو كعدرعش یهاک یدبا مدآ لماکو بیدارب

 هکر وتلوا لفن .یتدیا لقا ینح ان بیعو یدیاالتم هنالم برش

 هد هدنخ نامزو شم ابلوا مقاو نم ر ووا عب رھ هدنرچ تده

 ردنشمروک یادند

 كناشاپ نط صم ساشرب زو ندول دجا لزق : اشاب دجا سمس

 لولب هرکص بوقیج هل قل هقرفتم ندم رح ردیر هکر دار

 تم نود تیاغیدلوایسکب رلکب لوطاناولبا مور هدعبیساعا
 هنسک قوح یس هرواحم هناعدن كلام هناسل هقلقل قحا ىدا
 ناطلس یدردبا نتعفا مح راکش هلبا ماظع نیط الس هلغلوا

 ردشلوا عدن هرلموح سدا رم ناطاسو میلس ناطلسو نایلس

 هدعب رک ر وخاریم ردندولدبجا لزرف ذوب اشا تجا اح

 یدلوپ تکوش ماست بولوا نارعربع هنامرقو ماشو یلیا مور
 دنب نکیا زواصم ندزوب نس هلغلوا ن ارقالا قنا هدقلبتافوط
 کد E هله راشو دیص هلا هاشداب ولئداعس

 هناخملس ناطلسنکیآ یسکب رلکب یلبا مور انشا نسح داماد "
 هتسک ناد کسو لقاعو ع رکو روس لو ردشلوا داماد



 ا کک

 ندنا بوقج هغاسعس ندنفلا دک لا موز اشا لع مداخ
 ا ا ک اح هرصم هدعب هراوشمط

 ةد هن رخ هک لتا ترافو هدر ینا هتسک کپ هدلاذتعا

 ویتالی تر ندلحالوایدنلو یوتلاكی یکیا
 برسم یااال ردیلغوا تناشاب دم هداز اشا ی اشاب نالسرا

 زانا هجن هب انا بکش رع یعاضوا یکیذقیا باکترا نیناح
 ماظف تودارت رحم لوا نسهنن رخ نودن ند هلجج یادا ثعاب

 زویخوا هدنامراو | کی هنن رخ سضع نوش هک هزآ ردنعر و

 تورا هدنودنو شا زولوا لاسرا هود هع شا نوتا كب
 مان ناتشفام نکردنک هنن رفس زاوتکس ردشعا ثادنحا ناخ

 نس هسلق نا الات ردشاسک یشاب هدنکوا نوبات اتوا ءدلع
 ۱ د8 مهتع هلا ت6ض دلا راک

 لنا وهلا هدعب راماالوا توعیح ندمرح اشا یدصقرالوب

 ردعقاوکودنا مدآ لدنعمولناق هقح هلج- ردعیاش یتیدلوا

 ردیشادنرفوآوا كناشاب نان هحوق مظعارب زو موح رح اشاب نانا

 5 ھت یکیدربو خو لعن رنو ر دا نال
 همر مرح ر دنعشربا هرتاوت یودنا هاتک ی ہک ال اح ردشفلوا

 یدیامدآ لکم یسویق هدلاک یو رعو باداشلوب شدورپ
 هروک ذع « دیناوح ناوغنع لروغغم هاشداب عدق یاشاب مارهب

 لاو هثلبا مورو رکی رادو دادنخب ی دیا روهشم یرلتببط لیم

 یدیآ صخترب تلاغ یسفنیاوهو شحاف "یشت مماما بولوا
 هاش نکیا للغوا كن رب ندنرایهاس یاس کت اشا همالوا

 بولوا لوق هاش بو دیا تعب هیو دنک هدنجورخ لیععسا
 ترهش وذ نالغوا زواب هلکعا قلرذاهب هدز هب راحت ضعب و

 ةمور راد هن روشب ربا هنیدودسح نیعب را ينس هک اتقو رولوب



 ف ی یو تا ۳ ِ

 ی

 یدئاوا بیقلت هل لی زاغ بولو یسکب رلکب راوشمطهرکص
 هدنس | رک هبنوق بولوا یسیکب رلکب نم اشاب داهرف ق الوص
 انجز هد هب راحو یدیا یسکب راکب نامرق هدنکنج ه دازهش
 لاص یدتباتافو هدنا بولوا یسکی رلکبدادغب هرکصیدیشاوا
 یدیا مدآر ادمانو رارب رب راک ر یهر و یرب ندماخع طو رادنبدو
 یوکتسرد هدا ز هذن وا مرح لصالا یونس و اشا دخ یب ةطااب

 یدلوا بقلم هلايب هطاات ر هد رد هناا رب یزوس ره هلغلوا

 یدتا تافو مدلوبناتسا نکا لوو ن

 جن بوقیچ ندهرماع یارس یدیا لصالا یونس وپ اشا مرخ
 هللا راب زو ردو شل وا لضاو هماشن تلاآ نکنآ فرض هرلتنابا
 ردشمر و ن زارح كن هې د هرز لوا بودا كنج مظع

 ضصمو تلح ین اا ر تولوا ندا اضمر نامدود" اشا یربب

 نر اکلوا یزاباب ملس ناطاسموح رہ ردشلوادیهش هد
 هاش مطع شمر و ه هرودنک با وزات ها كب زو و4

 تب یسو هلبا هرفاو منو زوهشم
 ید ام

 اما ردتش ادنرف بال كاش یر رک ذلا فلاس اشا داق

 ید لوا میظعت هلا باتح هد ماوا هلکعا فرصت نساکلوا

 نکلرد هنمح كن وب یسهیمال هدیصق كموح ر یدشتا قاب

 ثجز هدوهم « داوا موح ر هلغلوا تخ ی ندیداو لوا

 یدیا صخت كاب یب یوخرب ردش گچ
 ندرابک ی ارعا مدنمان ولدجا لزق ندرادنفسا لآ ساب یسوم
 یسدرفک یروکخو یدلوا یک رلکب هتلانا مورضرا نکا
 دیص یت اقوا هلجب یدلوا دیهش تولوا مهتم هدنس هب را
 یدیغو یرادتعا هدف ادعا هلغلوا قورصم هراکشو
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 یرق عیج نالوا « دنکلغو هک وا لیلد هنکو دتا كياعررونپ

 هخ دل و تصرف ردراو یسنهاتس هد هرفک كعرا نمو

 جارحا ندنتفد یکلع ل ارق ییارق روب نعرارولا ین زوکرب و

 تس هحلق یوهکس هرکص ردقوپ یرلیهاسس هد هرفک هلکعا
 هدیناطلسرتفدن الا روئلواتبانع یغاصسهموق رع هدقدلنوقرا

 ید راسکسو یوح هدعب زولب زا یاس یوسکس لزا جاهم

Eاشا دم هداز اشا ی هرکص ر ونلوا منم ةتغا ڪس و  

 یزاغو دهاجرب روئاوا تبانع راوشبط هدعب رولبرپ و نودب هنن رب

 هلع یلاعت نیا هجر ردشعا تافو هدراوش هطیدنا مدآ

 ترهش هلبا لاسج نح هده ر مرح اشاب ےتسر هطزوک

 یسیکب نلکی نودب هدعب بوقبج هرستط ها قلاغا تقاح یدیشلو
 1 ردن راوکرزب رد: كنندنقایسحانالوم دعاس هدرصم یدلوا

 هرکص لضاو هرلناتا ضعب بوهبچ ندم رح د وب اشا نایلس

 لوک هد دارفلب قوتسا هدنعف راوتکس نکیآیسکب رلکب نامرق

 هددارغاب یوتسا ن الا ردشُع !تاغو نکا هرزوا هظفاع هدنشاب

 ۷ نو نیکو یو
 هدعب هلغلاغا بولوب اغو وشن هد هرماع یاربس یدوب اشار ناف

 تاغ ر دلصالا یسکرچ ردشنوا لسصاو هنکليکب رکب بلح

 هریک رب هرکه دنرفس ناوجګ نوعا نوش یدیا م دآ میهشا

 بور ویلاص هنسود را هاش هلبا ھچک بویلغبرلباق رقاب ولمالق
 ۱ هلبامدآ نا هشانو ناج رار كس چوا بودبآ ودنوکروا یلیخ

 هد هلباقم لوا کر لشان بولا رلادرفاو تورو ا ندنفرطرب كيودر

 ررشود رهظم هنب راتاقتلا كهاشداب ولتداعس

 هد, رد هعوق ن د بالو كره موقر اشاب نسح یزاغ
 یدتبا لیصح قلرونحس لیخ نوراو هنع و رصعو ناتس



 دم ۳۳ تم

 هب.هرقیدتنا نام رف وید A [ید كسکرح هتنأب یاودنک

 هب ودعو راعج هلب بورودزوب نت 71 رول نم هک دک مزال قا
 ن دنعضو شاپ نایلس یدرافج هلهلرداهب هدا زندنلوم ام

 قاصخ هدعب یدرب و نیغلاما لوف یک ضیدراو هنع بودیا ظح

 یدسک نیشا كل > ناول هب ندا نفی داشاب وا بوليرو

 بولب ربو کلیکی رلکب ن ع قوج تراز تر ا لاک
 درولوا یکی رلکب هشرح هک هنع م ا د ین

 نوطرب هدبآ لا کر دلوقتم ید لاتتنا دنچر اوح نکا هدلاحورو

 ه دنرح تدش كر اد لوا شقو ناو شمردیا لند تالموکو

 دین ج ونا هد سصمو شمرک هقوج ول اق لر وک

 هرصم بولوا لوزعم هرک یکیارب شنا نوتاخ هطاصر یهشم
 یس هوشمو اشاب نا مظعاردص بولوا هدنوا ۾ ےک دیک

 ه دشیحو نیک شا شک هدوحو ندنآ اغ تفع هریشود ماه

 موح رج اشاب نام دلکمردنوک«رصم ییاوها یفیدلوا تلاه
 شا راخداو راضحا ناوارف لام نوا

eهک ایوب ا دنع هللا اهجر یزاغیاش ا  

 ه دنندوع یرفس ج. یدنا شک سر ا بونو حة نکردیک

 ییالو مربسقل وب لوصو هن رت تداعس تکا ایا

 ا یوازی د یسهعاق وا دنلصرض هروصنم دحربسراسو

 توئلوا e مد دآ كس چ وا هاو بولور ادد وید

 بونلوا بصن اغا هب نع زو يشب هلسغلوا م دا ںداھب رب هلا وام

 ندکعا تراغی رلبناح ا نیرلفارطا یوجع نیا
 تولوا هرزوا ارادم هنن هلا لابض لارف.یح ىدا کد لاح

 لد ٠كيلو ےہ هی ره هراب ج وا هات هلابقم تسوا هر ودننک

 تنابنع نونا دمانکیلع خد هاتلاع هاش داب ولتدابعس هکص

 س ت تبسم
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 فا نکیآ سزردم هلال هدالقب رظروبنماشان سیوا
 متونو كلاس هقرط لوا ید ودنک هه غل وا .ندا زمنا

 ا را شوا لصاو هقح راوج نکیآ یلاو هنتلاا
 كر٤ دنن اسل ترفو دونوا هفود اشا دم لغو نیک هود

 روب نح هموح مع دم ناطلس ندی زاب ناطلس رد هنس انعم
 یدام كنیرب دلاجو نسح بولوا یدنزرف یکیا كکب هقود
 هلن و هلهجون اب. هلغلوا لصاو هنشیرافب رش خس یی دلوا
 ويد رونلوا نصیلخ نال الضو رفکو تلط لاتفطا رادتسح

 ها تم لج نالوا ندتنطاس تانج نکا هدرکفت یتنامذقم
 راوس هراوهر بسا ررب ید یسکیآ هلذارت ساکعفا وترپهلافطا
 هاشداب بولوا لخ اد همر مز خاو رلیدلک هرادم تلودرد بولوا

 مانارتش مايه ید یسکیآ رلیدلوا نراقع دنس هیت كروفغم
 بیودیا انو دجا هدنب ینلوا:مان دیش یز و دجسا یرب یتعی
 یالنښعا هلبا یکلیکب زلکب هرهاق ضمو بلح بولور عمن دم
 هنکلس یلاوم یرب بولوا للغوا یکیایند رؤي ن یدلوب ناش
 ۳ ت یدلوالضاو هتغارف هشوک هلتهاعز یربو لخاد

 قاولهب.ندشابیقشاراددلوا نکا یتسکب رلکب نع اشا سیوا
 هللا لغ فو دا لب رخ ید یایعشا ضعت یش متن

 a ah جۇ قالا یاده ش٥ رز توصاد نارتس

 ۰ رایدا فالناو تراغو

 راز رت نالا ۰ دنعق رمصم روب نح اشا روی زوا

 E هدق ادلواا نادر هم نهاشات نا يلس مداح

 هکمردشلر : هز یک نوید مززبا ندم اما یدلوا كم دیک هل

 رایدش ولاوکۍ بد ننکرچ لد رکشعراس هج رکا یدتیاٌیعس
 بوذبا ظح ندشکرحت وید ردنکرح هنا ذرب انشا نایلس اما
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 ندن وپا مرح یراوج م زکصندقد لزا لضاو' هنس هبترا كلك کی
 بیس لوا فولو نوتاخ رب یعسم با یا ن اسو خب هاش

 ار /!یدبشعوا ت باغ تارا

 لَعا حوت نیربغدآ كناح دم ناطلس هدارهش اشا داهرف

 يارس نالوا رظات هتمرح دی زاب ناطلس تولوا.لصاو هتنداعس
 ندغلافا یری : ردشفلوا انب بوتلوا قیزفت ندیارمس یکسا
 ودشلرپ و ناطلسهلبا ترازو بولب روتکهدعببولن بو یو مط سف
 یدردنآ تب ءاک هش رش فیحاصع رنک[ كلام هطخ نسح

 لوا یینیفکتو مهجتو یدردیا تخورف هلبا تهب نوتلا رزویو
 ولالا فرش فحص ر: . ید شعا تیصو ندلاللح لام

 نذ دوحوم هدنس هززرت ۸ موج مع دن زنا« ناطاس

 اشاب یسع رارونک نادنلسن دیلو ندلاخ اشا قطصترب رو

 هدعب ږوخ ارم هرکص یشان یبرقاح بوقیچ ندمرح ردب ردارپ
 هدنرفس راوتکسو بوشپ ریا هنس بتر سماخ ر زو ندنا نلیامور
 یدلوارادرمس هنعګ هطلام هرازخ هدابعب ی دبا نسماخ رب روا

 جو بولبرپ و دعاة نخ آل وتلو لز هلکګعر وک ت م دخر و
 یدنشا تافو دنا بوراو هش ارش

 مارب یرب ندنناش یذ ناربمریم-نایلوا لنصاو هترازو اماخ

 نکنایسکب رلکب لا مور بوق هلباقلافا ندمزحم مرحرداشاب
 قاتا هلیزاعا صعب یراتلغوا جا هدنرب كن رارفس سورکنا
 یکیا رلیدتا دیهش بوروا نس اط هتشاب هدتحاار باوخ بو یا
 ' یدنلوا تسانیس هنئالخوا حبا کس نواو هتسانا
 هلا فاصن او لدع لاک تولوا یکی رلکب هرصم تیالو اشاب؛دواد

 هغ وا رک ذ یلاح نسح هدیه اشداپ روضح بورتو ترهش
 یانلوا لفا مطام لجا نیرهر نکیشلرو: ترازو



 بیات

 هد رات نح راد ارش هنعط لک كرفاک کیپ تردیمنرکب
 لوا كب دج یسودع دک او دشا كنم وق ن ایتسرخ هکر اشمزاب
 .تقفشو م زت ھر و دنکهکیدناق ردقلوا هنناع ناینسرخ هدشاوا

 سوکعمو یرانشوجو هبج كرفاک كيب لماک هدنیح لواو یدلک
 بوردنوکن وجعا لید هلی اشاب نالسرایلغوا هلی یرلفع,سوکنو
 راشم للغوا تغابخس ہلکا حک هدانا لوا یخد ییهغزوب
 او هد هروم ه دب ردنلروب تاع تودبا ضع ههیلآ

 ةداز نیک هقود هردنعم :هلکشۈد ىلا رافک یس هعلق نور

 ,هلفملق د نما هنت بوئلوا هیجوت هب ودنک ی ځد هرومو هک دج
 تافواشاب لایهرکص ردنعا حق ی دی لاعت هللا لضفب
 یدارغنب و هدراهبلوا یدا شعلوا تباع ىلا نود هلکعا

 زا هتقثاب نصعب ید ی هن روطووعسو یناوطخو ید فی ونو
 هد دارغا يا ناشاب قارجا نیکو بؤ دیا طبت نوک ودیا!
 ۰ تراها هی دج اراک كهلارانم هسردعو تیرا عقاو

 دننک کم یراتوو داو اح ندٹمسق هش اوط اشاب ,يهارب|مداخ

 .تبقاع بولوا رم للیخ ودنا ج ورع هنرازو ردض یدیآ
 ایام هی عماح نالوا هدنسوق یرویلس یدلوا دعاعتم

 رد دودعم ن دننآربح

 14 سل هی توازن بال یساغا وق دوب اشاب ردیح مداخ

 لا قمه لی هیهدارهش هدنلنق قطصم ناطلس هرکص یدقیچ
 :باخصایدنلوا نییعت یغاجس تكسره ها دعاقتو بوئوا لزع
 ۳ هن اخ nS نس ندقر اعم

 یدبا هتک شمربو
 دن قالب و تم اشأت قطصم قالب

 یدیشمابلوا مولعم یو دبا هن یس کالا ندشخلوا بیقلت



 عماج اش : مساق هدنبرق لوبتناتسا دشا ع هللا ناما رکص
 ` روللوا تفاضا هموح م سس هبضقو

 هنر هلیسح بنارم رداشاب دم یفوصرلنوب اشاب دم یباح
 ردتشلرپو نو دب بولوا لو زخم هرکص بو دنا دوعص هلرازو
 هدنښوم نازح کرادلوقنم رکشعا لاعتنا دتچزر ناوحت,هدنودبو

 یدوم هدق دلوا توف هلکمزبو توش یه کم یدوهب رب
 ونک دنمان د قزق هلکنوب هدقدنلوا لاوس,تونلوا:ذخا

 ردبا فارمعا واد م دلوا بیس, ۳۳

 کان ساب E زا درس انشاب ورسخت هاو زن زو
 مورەرکص یاد ؟رایجویف هاش یتا کتشامل دنا ندر ندازب

 هتداسعس هناتسآ بواراو هردم ملبا ترازو نابنا یکی رلکب علیا
 هدنامز لوا. «یدلوا لسصاونس هیاپ ینان رپ زو هزکصنذکه لک
 2 تولوا فلات زو اشا ۳۵ یدا اشا , ناو مظعا رب زو

 رضع تنرازو هر و هنک نت ی لنعاد نولو.توف یسکبآ

 هدناوبد هکر دیا میدنرب تبقاح بولوا مزاج :هنفجب هیلوا رسم
 یسودنک هنبو رذپا دصق هیاشاب نايل هلا رج اشاب وتسخ
 ید یسیکیآ هدقدلوا شکعنم هنابنشیذ هاشداب_ لاوحا ردیا ېت

 رولوا ظعا رب زو اشاپ مسر بوتلوا لزع
 خش وب نکیآ مظعارب زو هدنرصع ناخ دی زباب ناطلس اشا دول ابح

 ردسي دلو تاناشاب یی نابلوا تیانع دغ افت هجو زت یاس

 ردارپ كلکب یا كپوک نالوا ی :ردنف,دنکچ یزوباط جامو
 هت جزار اوجد تارا ۹۳۳ هنس موح نح ك ناباردنرتهک

 مردن نکیا فرصتم هنغاصس ندو رو نم هدکد تا لاقتنا

 قفوم هپ هعط تاوزغ ه دن دج رس شورکنا. .ینلوا تبا
 بوزو نی روباط نالک هنیرزوا كسوا: كني نایحخوق ردشلوا



 زب زو ادتنا عن قادلزبآ ههیمتشدا نیزاوآ هل كنب رلترطج

 لیس اض فح تنطلس نسومان؛ ولت یکیدننا هدنلمیآالم دبظعا

 ظیخ بس هنوحرح بودیا را عن ام یثن بیلق ه کد تک

 مول یجترکس لیلا ناعش+ ٩۸۱۷ - هه لاو یدشلوا

 ياا یا ج لوا رور نشون اف

 3 : 3ةف وة جنر لع نلاعت اةهاذجلیدلوا موی

 ِ REE نایلوا لصاو هتعافمقامطعاردصاما)

 یوتنیوپ ودنفیا انب عماجو تراع هد هزونکک ًاشاب نطصمر زو

 ٠ ىلا للحجر زور لئام هفاضناو لدعو لد ةداس لضالا

 یدیا مدآ راکعطو و نیبدوخرب ندشننخ دوترآ اشا داهّرف زر زو

 بلا مع ید م دنا کل نول و خال eee وعلا بعد

 ۱ چا دل نایک اش شعب بولوا ابر یی بریسک

 RH هنس قاذ ناکو یدلننک شا هدنوبایه ناّود جوار دوو

 یرلکلهدارهش موخر ناس ناطاس اشآت ؟ شاق هحوق ارزو

 "تراز و بیس جم غ نح تولوا یزرال ال هدعت یزادرمفد مه دنا اس

 زیپ هزکص یلوا عقاو هل رلنوب قلوا رب و ترد ادا یادلزبو
 یی جوی یاس تین التس هلا د عاقل خا هلغلوا

 ییا داو هدنا نکا

 e ندهرح یدنآ لینا دوتا اقا نجا نا

 یا ترازو هرکص یکی راک با مور هدنعف دارغلب هدعب نیساخا

 :دنک< قبلوا مظعارب زَو اشان : حهاربا تولوب لوضو هنسهننر

 .یدنوا لت بولوا یتصاغ هدناو بولوا تلاط هرمطم

 وزو راو بوقیچ ن دا تحت مرح اتشاب متاق هلبنزوک
 هلا تیعاطقا نغاخ وس م رۇم هزرکصو توتلوا لذع هدعب تولوا

 بودناهتص اس لس چوآ یتش هعلق ی وباناو توتلوا هیحوت



 مدت لاس نب جنا هدنرلجما هلغلوا ننالغوا یاب رتجوب راتداوآ
 نشااب رام لصتم یبنابو دصاپ هتی.رزوا مزد هاش داپ ولنداعس
 تففضن بولوپ نوکس ةتروف هل ابو مدیا راپس .نیزوپو بوق
 :نوسلحا وقول دلک هتسوبق ووخا هل هغرداق م دعم ندلیللآ
 دغزدای ردشفلوا نام هزبهکرایدررو باوج لدتا زاوآ بد
 ےل دلک هتسوق هعاب ندنآ زو هردنوک. هتنویق هاب هسیا رولک
 هب لابو یدلک كر هک نیعیاق مظعارپ نو نیدمک هلبلق ندم
 هرط تفوربد ناب هداعسود روپ یهاشدا ولت داعس و,یادعیح

 لکد نئمطم یرافرش لق كهاشداپ ولنداعس یددنیآ توعد
 ,یدیا:ددزنم وید لوا شلو س الجا !دابمیشادنرف یریغ یبا
 یس اة ترم كچ وا ن لاا كم ۶ار زو ہا رک ضن دقدقیچ ن دقبا
 منم موحررع منظر زو كچی دبا مادغا هپ مغ اتم ها انا
 "نییوق هاو یدتبا سوپنسد بول | ۍسو دک بودیآ
 نقدی توروتوا هرزوا هداج” هاشدا دجاک رلت [نولیجآ
 تنش هسساک رب و.ی دزووا بوکوچ زید هدیه اشداپ اعم
 ءدابا قتوص هما دا بولا موج ماشا مهار ریدوص
 بورپدنوص ههاش داپ ندنا پوچ ارا دعمر, و بودیا پلط عاری زو
 اد ماع یاس ایعم بولوا ن انعم یدلک یتدراتآ نیکد اکآ
 ا عقاو هد هطوا صاخ یهابشباب ولتداعسو رابدلوا لخاد

 ناهن بوکوچ زید هدنناب جد یسودتک بودی سالجبا هغی رش
 رادقمرب لدمردتبا هلخادف هن رافپ مش تم دخ یراغا یکسا ی دیبا هیت هانی داپ ولتداجس ید هزبراپ دلشاپ هتیحاسصم
 دنر راټر ج نانتطاس هدلاو هپ ور چا ٥ رکیصز دک دنیا تبجاصم
 .راغآ لدتک هدر ابقع ڈا زپ رایدرویپ هجیوآ !نوچیا تاقالم
 هدلاو ی دید رانو پلک موج ره هاش داپ رپ تسارع عم یزب



 دف زن

 هاشدان جوا موح رخ هلو شا تجر قیرغ یترمضخ لاعت
 لخاد هواه خرحخ کو۴ لدن مظعار زوو لیکو ةراوکرزب

 بویقاط نرا رم لغ نوکر هڪ وا لبضصاۋت هرادمش ماقم بقلوا

 مور هح رکا ودشلوا عم هل تلودو تندادزآ نوکتنوک

 دلت ات دآم رصخالاو یادیکج نیس لورع هدرهاظ ترونط
 هب و دنک ادتبا.یدلواالتنماهمالآ قلعتم هضرغمنک دغا وفن
 لق سادو لر یک ناوتی رفا یانتشن بوتلو دق اف
 یاب یبولقو ییادتفک ورسخ یساذنطک وتدک هد رانا
 نودبیتدا رعو راب درعا كنه دز نادتسوبق یتساغآ ناتس
 دیوردنوک اغا داهرفرینکر وخارعع ییاشات طض م یسکب زلکب
 یراتفاغز تناغازوقظ نول ندا هد کوا ردا لتف

 توربدشنادیقا هیاشان ساوا زادزتفد وید ر دال هواه ضاوخ
 رابدر و زارا لمهمرببغ هت زوزانو لاتصاخ ی هزودنک
 رلکدیکب زلکب هل یضرغ ہدایات یرکتصیضاع لب غرو
 هانعالتم هعض شو دشکو رات دا۴ لیدنو لار یراقلیضاف تغفو
 لاداع هاشداب وب لئاق هقح موس رعنا ناتطاس راتدلوا رج

 قدا ناکترا کم زی کس دین اج كم ره بیس البیدیا
 مو رع هک یاد عا ی دیا راو یعظع خف هود تک الاو

 هاتداپ ولتداعس ك دلک هنس هلکسا هنادخ نوا یتوبانهنیولچ
 عا نقرا هدزب خا كدلك تاز هی هغزداع نلن رادنوک نوعا
 بوتب اکو قدلوب قیغیاقزوب تکب ودب رف یتهانت قج١ دنا
 موخ نما دچک هتنزوف میظعرب حس قدلوا ماره نوت هوت

 كونهبم هک هلر وش یدنوطاایرد نس هلسجج شعا رادباکر موج رم



 مدلام لاسنب قنا هدنرلجبا هلغلوا ننالغوا لاب ریقخوبرلیدلوا
 نقلا رام لضتم یدنابزو یدصاب هنبرزوا مزید ماش داب ولنداعس
 تفضن بولوپ نوکسفتتروف هاب مدیا واپس نیوی و بووآ
 :نوسلحا وقو ل دلک هتسوبق ووخا هل هغرداق م دعم ندليللا
 .دخرداق ردشملوا نام رف هزب هکدلیدریو باوج ك دت زاوا و بد
 ےل دلک سوق هعاب ندنآ نو هردنوک. هتینویق هاب هسیا رولک
 هب ابو یدک كر ةر دک نیغیاق معا رپ نو زنی دن هلیلق نادم
 هرتط بورد زاب هداجسوید روی یهاشداب ولت داسو ینعیچ
 لکد نتمجم یرلفرش لق تهاشداپ ولت داعم یدتیآ توعد
 ,یدیاددرتم وید لوا شّلوا.س الجا !دابمیشادنرف یریغ یدبا
 یس ترم تم وا نلا كيظعا رپ زو هرکصندقدقیچ نیدقباق
 منم موج م مظعإار زو كچ دیا مادقا یه اتسم لا اننا
 سود نک پوروتوا هرزوا هداج ءا شدا, دیه تآبولچآ سوق هبعایو یدتبآ ښوبنس د بولت. | ۍسو دک بودنآ
 نباش هنساک رب و.ی دنوتوا وکو ج زید هدیه اش داپ ام
 مدنسا نا قوص ههجاشداپ بولا موج ماشاب هاربا راپ دنوص
 وږ دنوص هما داپ ندنا بو اراد قمر و بودی! پلط عارب زو
 هند سهاع یارمسایعم تولوآ ن انعم# یدلک یدرلت | نیکد 6

 تخ مقاو هد هطوا صاخ یهابشیاپ ولتداعسو راپدلوا لخاد
 اهن وکو چ زد هدنناب حد یسودنک :بودیآ يالمبا مغی زس
 ی دیبا هیت هایشداب ولتداجس ید زب راپ دلشاپ هنیحاسصم
 رادقمرپ دمریتبا خان هنب فرش تم دخ یرافا یکسا
 دن راترضح نابنطاس هدلاو پورا م رکصندکدتیا تبحاصم
 :لاغآ د دنک هے جت رابتعيخد زپ .رایدرویب هجنوت نوجیا تاقالم
 هدلاو ی دید راناو پلک موج مع ءابشبداپ راپ دتسا رغ عنج يز



 هاشداب جوا موح عن هلوا خبات جنر قب رغ یرضخ یاعق
 لخاد هواه مرح نولوا لیلح مظعا ر زوو لیکو هرازکرزب
 بویماط نترا مع لاروع نوکر ځوا: لصاو هیادهتن مافم بولو
 موحر هحرکا ردشلوارتتخم هل تلودو ثنعادادزا نوکینوک

 هلن اخ دارم صعالاو یادبکج نیس لر هدرها طظ تیراوص"

 هر ودنک ا دتا -یدلواالتنم؛دمالا قلع هضرغ رک دغا ق وخت

 . لق نسادفتکو لزع یکی ندب رفا یاش بوئاوا دضق اف
 شاب یبوقو یادت ورسخ یسادطک سکه رای

 نون یتمدا رعو را دنآ را كتنعاادز ندتسوق یتساغآ ناتس

 هیوردزوک ی اغا داهرفرکر وخنا ربع یاب طصم یسکبزلکب
 یزلتناعز تنساغآ زوقظ نوا ندتراغا هدب رکو ریدر تلف
 بوزپدتنادیقآ هیاشان سزوا زادژفد وید ر داقال هنوبامه ضاوخ
 اندر و راج لمخزن زوزانو لاتصاخ ی هزودنک
 راک رک راک هلن یت وع ہد از ی ساق یرکتصیضاع للبا مورو
 ادعا تم هتض رنو دشکو راب دشا لیتو لا رخ یراقلیضاق تختو
 لادا هاشداپ رب لئاق هقح موس رع دا رم ناتطانسراتدلوا رج
 یدیا باکترا هکمربکس ةنن ا كم وحش رح بس البتیدیآ
 موخ رع هک ب خاد عا یذیاراو ییظع دغیغ هو د تک الاو
 هکیناځز لوا. را ذوا عوج ن د اخشاب شح یزاغو کارت
 ادا ولتداعس هل دل هنس هلکسا هنادخ نوا ینوبانهنیولچ

 بوتب اکو قدلوب تیفیاقزوب كکب نودن رف یتا ما هدر
 ملوخت ع ل دیک هتزوف مظعرب ىح قدلوا مآ ره نزونص هعشوتم
 اشا نتخو راد هقوحم اشاب دم ساز جورا دم اغ شان : مهاربا

 تویهبح هک هلیوش یدنوطا ناو هلج شعارا د اکر موح رم



 ت ۴4 =
 مزال ر زو لتیلج یردقرب ندنزالغوا نیهاش قعب نادتلس

 بوقیچ هلبا قلاب :یبوق ندیهاشداب مرج ی دیا لیلعلا
 هللاا یییا مور هدعب كينادویف هیانرد هللاا قاصس هرکضندنا

 کل هدیه س هبچاق ناویییط عیب یدلو ناش یالتعا

 هدنکنج :دیزپاپ ناطلس هلبا میلس ناطلس هدارهش هرکص یدیا
 نایشیلاع "دا رهش.نکیآ لات نو. هدتعب يدينا ادب

 "هریشود مان اطلس, ناخ یہا نیبس هدیعس تاپنآ 1 توت ناطلس

 یانربزو هدننافو شام یلع؛تبقاع ..یدتنا.ج وزت ھا ناارضاک

 هن اهم ناسطلس هاروفغمو موح ره یدلوامظعا رب زو هغ وب
 یتلاو ولس ناطلیب هچب هدا ز ن دل ب کسو یرادنیلقم لن یکیا

 ناطاس پولوا مظعا رب زو هدا رح ناطاس ید یرادقم لب
 سیم هنر ندارزو یدبا یونعم هاشداب دوخ م رف ملر

 تدایهش هنب تیقاع یدیشلو نایستما ها لاللقتسا نالوا

 ن.داغانسج یتیاوط یراد هج رخ یدک ندایند هل داعس

A hiبوعلاق هد دهد نامز هرزوا یدابجم هع  

 اغا نسب موقرح + هرکیضاند دی ءاداتودب | ءوضو دی

 مبایوقوا/ندلحم من ھچک لوا شعاردوقوا ناشع لآ ے زاوت
 وید وقوا نل یداهش م دا اوسوق ل د| رخ ناتطلسم ډک دید

 یتدهاح ,نالعالس لوا هلغغلا نلیعرفاکرب هک حجم لّوا | یدو

 موخرحیابشاپ ښموقوا نیکی دنیا دیهش بو روا ها رخ
 تدایهشرب هل وش ید اکب بو دیقا نشا یزوک بعرتدلاق لا
 تءارق هجناف نوصحور كهاشداپ وبد:یلاعت برای هلبا صن
 فیهیماعدربت دکنادخ تکح شمزوس مت تب زلا ودا
 نا قانچ هناوبدرب هدناوبد ی هتربا بو دیاتباسصا هبابلا
 قح شعرا هنداسهش بنر ان دمک یون تعابسرب بوروا
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 ھر عات ې ازا ننی راسو یی زاغ هعونتم طاس

 : هلع یلاعت هللا هجر ردشماملتوط

 ۱۳۳۹ هان تا موحرملا اشاب دچا مظعا رب زو

 یری هدتلادعو تناددو ردندنرافراعتم هلتم اهشو نعاصس

 بوقیح هلا قلیشاب ییوق ندمرننحم مرح ر دن درللوا دوقفم
 شابلرق تولوارب زو هدعب لییسکب رلکب یبا مورو یساغا یرصکب
 لوا ؛ یدلق نوش تسودرا بسا تط هاش هعفدرب هدنرفس

 ` وادرتس هترزوا راوشمط هرکص یدہا لکدشلوا عق ةاو نیکد هنآ
 اش اپ تسر هدعب یدلک تبولوا قفوم هحوتق حق بولوا

 یر مات كقلخو یدلوا مظعا رب زو هلغعل و یناثرب زو هډنل ع

 تاعرهسان ر داقم بودا تکرح هلفاصن او لدعهرزوا یساضرو

 :ترازوببرق هب هنس کیا .یدشوا لتق هلا نانز رکم یدردبا

 نیر دف الصانکیا هانک یببودیا رارق هدنماقم
 :, هيلع یلاعت هللا ةجرراب دردشرپا هتش ةینر ت وانھش نکا

 اتد ن دنغایعس كسره ا ىلع نلاق مظعاږ زو

 كاوت یسادضک كناضشا مهارپآ مظعاربزو ردندهبصق
 لخاد هب یلاع یارمب,هلیس هبرت نسح هللوا نایتبنابرقا

 :یمافا یرهکب هبسعب پوقیچ با قلیشاب یبوبق هرکص بولوا
 صم هلبا ترازو هرکص بولوا یسکب رلکب هنتاابا یلبا مورو

 هدنت افو اشاب دجابولوارب زو هد هناتسآ هدعب بولوا یسکیرلکب
 ولت وب نوزواو محک تیاغردشلوا ظعا رب زو هلغمل و یاثرب زو
 :مدا یب هقیطا تاغو ید زل وب تارکح نسودبنک مدآ معرب

 كلرمصتحم و رد راشمزاب هدر همان فال ضعب یتفلاطل یدیا

 5 یدّلوا داربا هلغم الوا ییمح
 غنت خاد هنسوت لب وط یاشاب دج ییلوعصمظعا رب ز زو
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 راهم رشا ۰ ناسا  كولعدبع " هعوتم بتک
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 یسادعا صعب نکلو یدیاهدنس هرظاخ كمديا داماد بو روتک

 هدیراقدروس وابهسا ندایطا سب رهلکعد ردالتبم هماذجض رح

 هلکعا رابخاود ردق وب لنصا هسیار او هلهکه دته ارب

 شا راو لود عقاولا رار ردلقوب بوردنوک قذاح دع رپ
 دهبش لوا روئلوب كج هلسهکرب نکردیا نهاربب دیدجت «رعزور
 لوا یدنفا اع یصوصخ وب رلتدندنا داماد یکی نیدنوا لازا

 قرفتم لبا تم اعز ها كيب قرق هدفیرش ماش هرکص مل
 لاو ردشا چ رد هدنت را هکگ دا عاتسا ن دیدنک نکیآ
 لیصح و بئاص یارو یدلوا مظعا ریزو ه دخ رات ۷

 هکلب نب رخ شیطو هني زخ جا هلفمرویپ دیقت هد هص اخ لاوما
 قلود مانا: كلام یترازو نامزو :یدتبا لاع الامیپ هلق ید
 ه.دنسکو زاکس کره هلبا شیاسآو نما.ه.دل اع هک یتدبا ,شلوا
 هنأاخرب هکلب یوکرب هدر دحرسو یدیا لکد ناخن نداعص

 هنعف درب نکیآ لوااشرا عضاو هدتلود وب و یدعل وا تراع

 نیزوب لزع ید بصاتم بابرا نانلوا دیق هنی رنفد یس هزن اج
 هکر دلوقتح یدیا ن دفاصدا لها تیاغ رایت مو ید نعزوک

 ادها نوتلا كي ءا وند ینا چ تا اکبل مورضرا هعقدرب

 هدانز ندنوب كنصنم لوا ردیادو ییکی کیا پولآ كنبحیوا ردآ

 درکص ندقدلوا مظعارب زو لس یا نواربدزدق وب لمح
 فد لب یا. ی دوا لزم »دنب هنعقو قطصم نالبطلس

 ید یرادعع لس قلاو یدئوا هداعا هتماقم هت ن

 سو ینانسحو تارخ ردق و و یدتبا تافو تودبا ترازو

 نداصحا دح یناجارخاقلعتم هناطلسو قراصم هدرا مضحو
 موح ر یدنفا یلاعیرعفد یتاکوزتم ه دسنتافو نیح نکنآ نوربب
 یافاب دج ید لوا ندنس دعوج اشان ناتس ندآتاقو هدسب رق



 دیکیدتبارب رک وید شا دیوست ندنکشج لیوط
 موحرلا اشاب سر تافلخحم

 دز سا د كح
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 نف سآر س“ ر

 ۱1۹1 ۳۹۰۰ ۱۷۰ یخی

 او ویا هعونتع نعلخ هشسح فکس دشاود

 دد ع دلع دل ۵ دلسع
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 رکا مس نشوحو هح ۹° وب دف

 دل دلع دلع

 4 ر ۹

 نیس هغلغوط عن مضر ر تاكر  زکانوتلا حح

 د دا هصف تقیح ددلع
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 ےس تاکو هیدقن ۰ ۰۳۰ هاد رهاوج تیق ید ۰ ١ مسزشش
 ماخ مس هکیسو ددتع د دع

 كلوت انیمخت ۱ ۳۳ 5
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 د کال د دع تالتفیح ه كتبا
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 یسادعا ضعب نکلو یدیاهدنس هرظاخ كغدیا داماد بو روتک

 هدنراقدزوس زابهساندابطا سبر هلکعد رداللتبم دما ذج ضرع

 هلکعا رابخا ید ردق وب لنصا هسیار او هلهک هدتنه ارب

 شع راو یلود عقاولا ین را ردلقوب بوردنوک قذاح دع رپ
 دهبش لوا رولوب كج هلسهکرب نکردیا نهاربپ دیدجت «رعزور
 لوا یدنفا یلاع یصوصخ و رلتدندنا داماد یکینیدنلوا هلازا

 قرفتم لبا تم اعز ها كيب قرق هدفی رش ماش هرکص مل
 هلایو ردشعا ج رد هدنخ رات هکک دنا عاتسا ن دیدنک نکیآ
 لیصح و بئاض یآرو یدلوا مطعا ريزو ه دتګ زا ۷

 هکلب هن رخ شبطو هني رخ جیا هلفمرویب دیقت هد هص اخ لاوما
 قلود مانا كل اع یترازو نامزو یدتا لام الام هلق یدب
 هډنیسکی ناکس کره هلبا شیاسآو نما. ه.دلناع هک یتدبا ,شلوا

 هناخرب هکلپ یوکرب هدر دحرسو یدیا لکد یلاخ نددافص
 هنعف درب نکیآ لوااشرا عضاو هدتلود و و یدعل وا .تراغ

 نیزوب لزع ید بصاته بابرا ناتلوا دیق هنی رنفد یس هز اج
 هکر دلوقنم یدیا ن دنفاصنا ها تباغ كلرایشت رهویدهروک

 ادها نوتلا كم شب وبدیساهبتآیسکی رلکب مورضرا هعفدرب
 هدانز ندنوب كبصنم لوا ردیادر نکیب یکیا بولا كنبحبوا ردیا
 هرکص ندق دلوا مظعارب زو لس یکیا نواریدردقوب یلمح
 د لی یکیا ی دنلوا لع ه دنس هعفو قطصم نانطلس

 ید یرادقه لس لاو یدئوا هداعا هتماقم هنن نیدمسک

 سو ینانسحو تارخ ردع وب و یدتا تاوو تودا ترازو

 نداصحا دح یتاجارخاقلعت هناطلسو قراصم هدر ضحو
 موح رم یدنقا یلاعیٍتفد یتاکورتم هدسنتافو نیح نکنآ نوربب

 یاشاب دج خد لوا ندنس هعومچ اشا ناتس دیا تاجو هدسپ ربق



 زا

 كتشب ق رف هعفد ةد شا اس: یا نھ خم ده نصش یو

 هدانز ندیمرکب «دکد شنا تافو یدیا شلوا عقاو قفلاص
 ¦ یدل اف یدالوا

 مرح یدیا ندنسزچ دونع د ونرآ یحداوب اغا نااهل یلهط) قو

 لبخ هنغا نس هنا نده هر ةن ولا ضعت توّمبح نا دغر

 هنس هبترح ترازو هذعب یکب رلکب هرکص بولوا فرلصتم:تادم

  ینیا شا جوزا نیرهاوخ تلاش داپولتداسلو بولوا لضاو
 فرص زاد قم رب یدناوا قو زفت یم هسببس صعب هرکص نک
 ندا لع زاك ون اصصع همالع یاو دشک لک مروکؤ حنو

 نتهافس هماعو صاخ ەل هغو ول و یدرروطرر ر وص هلکه رانلک تسلح

 ؛یلبا شل وادع كعاقت ووا لزع هلعت توا راهطا

 قبعرو ا یدلر و رصم ها تولن ندنوک هاش هلا
 هنحوتم هاب رد دنه تودان وط ر لکه دن هلکسا سی وک هلا

 هنن ركن ود ندنا ئدتا ح7 س هعلق نادعهدنعاو .یدلوا

 بولک هب ةلافشب هدعب یدسا ندّوع عاغو لاس بوراو نیک د

 اناوت یحاص تماقو دق ولرک ر زا رفن كم یدلوا مظعا ردنص

 راهتشا هرب منحو مدخ هدنجا ارزو ید لبا ندنباکر یوق

 یدیا روئارخاسضت انا قوف لب رلوق خاد یو ذنکبولوب مات
 توئلوا لنو ۹:۷ ۰ یدنا ردنا ترو تاعر تاغو

 یدبتنا تافو الورغم
 تنرکآ زدیم یاورخ ن دنسنخ لوق.اشناب . متسز مظعارپزو

 :رکفو لقعالاو ی ةیغوب مع هدنشیامن نادنجنندنتهج يل امش

 رادشدو نادنسایحو ب دا لامکحو ن دنتهخ قم دخلو

 هبرادص ماقم راتره تولوا را رهش لوبعم ن .دتنخلراک راهرو



 ی

 (بصن ةترادص ماتم ه دنرلف ارش نامز)
 (رد هدنرک ذیرامطعا ری زو یرلکدستیا) .

 نیارینفا نیدلا لاج حش یتامرق یاشاب د یربپ مظعا رب زو
 رنو هدنن امز علس نابطاس روصنم هاشداب موح مردن دنلسد

 یدناص انادولقاعتاغ . ندشعله ورقه هدننرازو نیغ وب یظعا
 دیک د رک« هضرع قجیدیا روقو رپ امزآ ن اکو ربدمو اک دو لضف
 مارت او قوت هدایز و رکح باج ندو دنک هاشداب ولتداعس
 ذحش دنا تافو بوتلو | نیبعت یرلصاخ دعاقت لزرعلا دعب ی در دیا
 رغش هنس ةظفاحم لوبناتسا هاک بولوا مزکمو زوعم هدلوبناتسا

 ّ یدروئلوا نییت هقدلوا عفاو نواه
 هان داب ولئداعس هللا راشم لوتعم یاشاب ےھاربا مظعارپ زو

 هدنرانطاس .نامز لکا برق « دانز ه ذل اح .یرلکل ه دارهش

 نیراقبا یظعا رپ زو هکیدیا یراب وغرمو لوبقم هبنرلوا دوخ
 هنموس اشاب دم نصوصخ وبو یدپازاردیا داب نیلکدنبا هدارا
 نارکش هن رع لاک ن دنتمدخ نوکر ب یدیشنوا لصاو ید
 هلبا تصلم هن لعب نیزتسا قمرافیج هرشطموقرب غی دلوا هرزوا
 هدنراق دروس قاتا ندنهیلا راشم یاشاب دڅو د مهراج

 قفلوا هيج وت یرب لک هدنباهتب رللوق نالوا لوبقمو برقم هلیوا
 بود ملعاریزو نکیآ ی ان هطوا هلکمربو باوجود ار ذکر ک

 رلبدرافیح هرسننط
 تتلو نناثریزاو هدنلتف شات هاربا اشاب سانا مظعا رب زو

 نکلیدا ندنتسنخج دوئرآ یدلوا مصغر زو قدارظلا اتت

 هرکص بوقیچ ندر مرخ دنا م دآ لوبعمو مهد لّوقعم تناخ

 رب رو ه یک رلکد لتا مود هدنعب تولوا یتتناغا یرفکب

 هدقاتسود نز یدا لکد كالام هرمبدنو یار نادشح اما تواوا



 هت داعس تخم عنامو جا نعالب بولواعقاو فلخ هنب ادجام دلاو

 (موحرلا ناخ دمحم ناطلس)  ندشمروس نونا سولج
 زبزع ندن ران اجو یرابشبلاع مشچ كني را هدلاوو لاو ران وپ

 رقم یرلقبا دهع لو «دنراتابح لاحو نکبا یر هدارهش

 اسم بولوا عقاولما ترس عطاق لجا ننزهر نکیآ شلوا
 تودیا لاقت هرورس یارمس ندروغ رادوشا نکیآ هدننرزاما

 ترش ایم هنسانب بولب روتک هلوبن اتسا یشقن تجر شمن
 فب رش عماجلواو یدوانفد هدنب رق فیش عماجیرلکدتبا
 دیزباب ناطاس) . ۰ ی دلوب واسهتشا هلتفاصا هنفن راش مان كلرانا

 هشناج ناخ ملس ناطلس یراراوکرزب ردارب  (موحح دیهش
 هنن رزوا هلبا هاوخدب ناوعایاوغا هرخ الا بولوا هرزوا تناها
 یلط تاعف دلاب بودیا رارف هشاسبلزقات ام رهو توکعن نکیع

 هدناهفصا تفاع بول: ردنوک نروبانسم همان هبا ریلی || نوجا

 نفد بولب روتک هساویس یثعن بوتلوا لتق هلی رللوخرا رفن شب
 كلذ ناکو روئلوارب رحم یاوحا هرزوا لیضفت هدیغاشا یدنلوا

 (موخ رهرکنا عناطلس) :.. ماررطا مرح ۱۰۰ ۹3۹ هنس یف

 هدرحو هدرفس تولوا باکره هلبا انكر وشک اشدات اعاد

 هدزراذکو تشک اد یدیا را زلوا ادنح ندنراف رش روضح

 نکنآ یر هنس روس ثعاب و یز هدیدرون هدراکشو دنیصو

 هلونآتسا یشعن بو دیا تافو نکیا هدنسالشیق ابهشلا باح
 ید قلف نوفدم هدنش هرات دم نانطاس هدارهش بولن روتنک

 "هدارهشج واوب ( هر ادبعناطلس دو ناطلسدا صناطلس)

 دج بولوا توف ن دلوا زاد روخرب هدسی اوج.غابزونه,هدازآ

 یکی اھن چک هدست روفغم ناخ لس ناتطذس یزاراوکںزپ

 رايد فلق روتسم

 رداعسا ت دالو

 ٩۳۸ هنس

 و داعساب تدالو

 ۱۳۳ ده

 ل داعسأت تدالو

 هنس ٩۹٩۷



 ت داعس اب تدال

 هتم ٩۲۱

 نم زا

 . زکیدلیب هدیابارخ هلن ادهحودحرازره پوریدتیا رسا نر رالعواو
 یز لب مور بوئوا تیابج ینا, نیدکس نکلا یراب اب
 هل یک كسرزو یاوبولوا هجا كوب زوترد ج وا ندن دب

 كم ریو باوج بد یدیلد یلوا زکبنیا عوطقم هیمریخذ
 سفن یدلبا نی دیصن یزوس وب ید مظعا رب زو موح نح
 هدنامز لوا جاج نیدکس يديا شلوا هلیوب لاوحا هدیمالا
 ید كيب یکیا نواو یدیا هناخ راذک.ج ارخ كس یکیا نوا
 و نسیم اب کیه یس هی اخ هاج
 هدایز یراد هپزجو ی درولی روک ند هناخ كيب ترج یک

 جو قلاع موح رم ردیلعیلاعت هلا یدردبا لیصحو رولوپ ید
 زلندردتبا بارخ نراقم هدصق کام یک یکیدید یکی یالا
 یدعا تبار بورب و تلا مساو یدعا تیاج یرانوب رب زورب
 ناطلس یزاع یهبوجآ نیرلشاب یسارقف اب اعر هدنامز لوا

 تیابجو كك دتبا رومم كنس دل او ینشاپ لرابم ناي
 ی راک دشت داب رف وید روک لاح كنارقف كکیدعیا تنایصو
 زوغالوق ززنکهدنرفس راوتکسو ل ڊا هده اشم هلتاعفد
 یس ودننکم وح ره ینکیدردیکر اتعلخ هاشداب ولت داعس پولوا
 یدیاشکا لعن نیکیدتا هدهاشم

 Nk رلادیهشلا قطضم ناطلسناک هدارهشزکذ رد)
 دو ناش یذو لد هداس هدنناذدخ میلا یوم هدا زیهش
 "هدارهشرب ناق عو تفرعم بلاطاعادو ناوخازاتمهبا ناسحاو

 هحوتم هدابز هیو دنکم اوعو صاوخ بولق هلبغلوا ناشلاع
 هدنیبلکرا نامرق نکیآ علان هیهنس قرق یرافبیش نس هلغلوا
 لاّسشرا هب هسورپ ینعو لاعتنا هتجر زاوح هد زات 3

 (ناخملسناطاس) زوئلوا ناب هرزوالیصفت هدنلحم یدنلوا
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 ولتداسعس ناکرح اک كرم را زادرش نالوا هدلاخ یکیدعشاما
 رادتفالخو ضقانم كرل ع وبطء عضو وب كار وصتم هاش داب

 رب زو اشا دالا موخ رح نوغ راسا عاف رکذ لا فلاس ند هلج
 هدنسن انا ییتضحت یلزن یلبا موز هدنزآ راش دارغلب نکیآ مظعا
 كنا شا دنارف.كکب یلع رف خوخ ع یتشکب یالا نب ادکس
 نادلد لتهاهک كن جوقل ام موح رخ ندنرهدند روماو زاذکما

 ردقو ند هداز یسکعا رادزفد دت لوا یدنا مادآ لکھ

 زولوا لضاعت هک رت رادع ن دنلزن یلبا مقر هلن زکمادقاو تس
 هلک كن ناسکع نین ید :هداز ضمنا" دکال اوو د
 ید یکی ئالام وح رع «دکدرب و باوح ورد زالوا رولوا جا
 رفس هدقدرویب هجوت هنیرفس هرکا موح رح ناخ دمع ناطاس
 هرکاو یز هراخذ قانوق هدشتدوعو هنحبوآ یساهزخذ
 دار غلب و هزخذ نالوا لقن هن وانه یودرا ةدنشاتا یس ءرصاحم

 دنسکب لکبو هر زو نالوا هدنس هظف ا نودب و «دنژارابنا

 ردمولعم هلیسح کلیکی یالا ادغام ندنزرخذ ىج الق یقرئاس
 نالوا هلوادتم ه دقلخ ی دتنا زواج قوح ند هلیک كعب زویترد

 هب وش " یدردیا زواجتیدندکب زویشب ههبشالب هبشلا هلن هلیک
 تّویعلوا هنا هسیا نکی ردقن ره یکی رابناو یکی رالیکرب

 هلاوح یراتات هرکص بویلوا بارخ هلکمامردتبا ترا هرکسع
 زرفس هلبا ةف اش فیل اکنو رانوغلاضص عاونا هلتطابو هلکما
 نکیدنبا یی هشفلبارخت نیکد هپ هنس قلا شب وربندنسادتا
 تاراو تبقاع  یدلوا هدشک اب تو دنا لنمح یش ارقف انار
 دشا یبرطاس هداز یسکما هدنامز ل وا هکه دنتفوع"یرفس
 یرانأت اموع یدنا یزاذکن اکویرومازدمو یرادرتفد كناشاب

 تدوعو تراغ نی رلکلمامغیجیدردلت الشيق هدنا اعم هلا ناخ
E 



 ت روا( ج

 ما بلب رر انینا تاسف دلا هنیرایایب رسم هم السا کیچ

 یدلرویب هجوت هک هتسازغ جاہ ھم هدعب یتا شخلوا.بیارخم

 رف ماشا ولتداعتم7 یدل اقرا ندقلروم» هدمرمس "هزب رج

 هدنتکلع نر ولصا قافتا ما هرکصندقدرویپ تدوع هاکتسد
 هاچ ,ندنتش تن اثیتلاق-قحج هل فا یزلناب یساباعر قالفا نالوا
 ےل دیآ لنق ینابز دی ناب ودیا ولغ هني رزوا هرج الاب ب وتب
 .مناخ بود رادلکد نکم ر ارقو ثکم هادراید وب هرکصندنولو

 ار, نا ی زاراوط راسو هاکر شو مانغا لج هلیقن رط جوک
 نایت ل رب لباق هن اکیا هرودنکو لخاد هدبحرس بودب |
 واس ایه بک یلقلاو هزدنښ ناب دوا بغارو بل اتط هقعلوا ۱

 اعضا هرکه رنو نیم یت ارجع میس بوی نم
 فرش مداسهط ازاد دارغلب نکی چوت هنوبام» رفس رارکت دازن
 ارفن شم ا هان یز نکل روک ن دم قان ويل یازرا لوزن

 هود تسا راکماک هاشداب ولتداعس ردا لابقتسا بولک یذ
 بت هدنسارقح ناومزب نکر دیک بولوا راوس

 ابلا هرخ اف ءانهتعلج هن هلجو رارولفا نیهامم هليا یاشداپ

 جم نا بسغتسا ويد زمر ول ب یلزوغالوفو بوو ا

 یشقلا بوتلوا نییعت لح نکی دیروپ هھکو ازاغوط هرکصندناو
 زاوتکس هرکص صرارولوا نونع هلبا فرش لوا نوک حاقرب ید

 پکو م هل یمات .قلزوغالوق رک شل 1 هلسینیع ید هدنیقس
 یاروردررم ره ی هراکد لک نیکد هراوتکس هدیهانشذان نونا

 نکردیک نادقعلاع هاشدانولت د اعا لیا رامز وہ یکسیع هدم رس
 نتیاچ هغوپ و قوال نکآ نیکو بروس تفچ هدنزابسپو نیم
 ندبا یترابج وب و هراباعرا نزوتک هلوب نوا تخورف هرکسع
 یدررودشربا هیانع هلیناسجا نوت جا چ وا ید هنرلتروع



 نی اف تب

 . قجتورو یدردیا ازغونیقا هن راتکلم سورکنا بور دا اب

 جف ند ادن یکیدرب دشا ات نس هعلق كل وکر هدنس هلن اقم

 هعق دوب نکی دروک, بوس مر رظن مصق ندرلنو ردشهلوا باب

BE.هبصقرب و هعلقرب لدا تراسخو تراغ رافکهدنزرفس  

 ندنرلنمرکد دارغلبو یدقاب ینومز هدنس هلباقم دارغلب یدلاق
 هدنرلیل اب هبوط هلبسبس ییایصع كنادغبو قالفاو یدلآ جارخ

 هکلب لترا مخو تراغ نالوا هدارقو تاصقو نیادع عقاو

 راجانو طضم اع هلج یدیاراشلوا ردیا زوانجت هنب رق هن ردا
 ح یه ج ره یروهظ رایلالح ردق وب ید هدر هقاب هتوا تولاق
 اشاب دج مظعا ری زو نالا نوغّسا ییا شمراو هنسهبترع

 هل رفاک لدرا الوا بودیا ادټقا هنبرثا لروفغم هاش داب موحت رع

 هلکعا بصن لارق یرفاک مان یاقج وب ندنراحما تقاعو ارادم

 نالوا هدئس هلباقمو بوئلوا حف نوغزتسا هد هکرام ذثس لوا

 بولوا دافنمو میطم یرلبح اص ع القو یرلکب رافک اوج

 هجیراناپ و بوچک هنب ابن اج چپ هلبا رکشلرسرپ مان یف یرکسع
 میهاربا شوخ رس یزاغ موج ره یس هداز هرشبه كم وح ره
 ثراغ كفارطا ج بوزاو هلبا مالسا رکسع ر دقوب انشاب
 هن رکسعهح نلک هت ژرزوا هعفد ترد چوارابدتناتراسخو
 رتسا نرافورغو نیرلکی رادمان هنو رل درد شرا تسکش

 هنس بودیا تبغر هلص هچم هرورضلاب ن دنسن وب رایدشا
 مالکت کی دکحب یزوس زوس یدلوا دقعنم ید لم هد هنآ

 . ردلاسو نس یاضتعم لاحو دوخ هدزرب یدشا نددح

 نوسلبایط قازوا وب نیا نوسوقوا هسردیا ظح مک
 6ؤ هدنرکذ یرلتل اعساو ارادم هر اب امر )

 هدفدنوا حف داش نر دارغلب هکر وئلوا لفن ند هقث ضعت
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 نکلو یدیا روقو رب رب شلوار ادرس هداولا قلخو هنع شمروک
 عقان هنلو دو نيد خد یی و دنک یرورع كالغواو یار دوخ
 یکیدتباشحاف ءاظخرب ند هلجج یدیا روقیلا ندرومآ نالوا
 تکلمرپ هب العب تکلعر و یدلوا دنیقم هنطبضرکسع
 تضخر ید هرانابو یدرربو ب اوج هلب وب هرایکاش ویذ نما

 لارق رلیدبتیا ترافو یس نیراتکلع سورکنا اعیج بورپ و
 یسودنکی شيا كچ هيم دیا هدرال هن بولک هلبا رکسعلاسض
 یلوتسم طقب هتکلم هل فعل وا تراغ اباعر اموع یدردتبا هدنآ رب

 لیصفت رکآ یدردنیایصاع ق الفاو نادغبو لدراو یدلوا

 ناطلس یترضح یلاعنو هن اس قح رون ازوا زوس هسروئوا
 یعاضواو تاکرحغیچهدیا تجر قدرع ف یزاع ناغب نانیلس

 اک کجا لک هرکصندوخد نکا لولو یدیا ,قفاوم هتک
 ادا روففنو مؤخره یدک هنیرثا رانا یسیرب نکز ی هنو
 تلاتسا هنادغب و قالغا یدردتا عبا لدزا هذکد لیارغش هیودن

 هلا لیض2م هلکمعا دادما هنیلارق نودپ رانوب یدستا ارادمو

 داکا حف نیتکلم سورک مه یدلوا روصنمو رفظم مهیلاعت
 هتسوب هلچب ید نیط الس نیک هدضغلس یللوا نور سمو رم
 موج رح شعا راردیا دغ حف تام دتقم ینوبیو شعا بهاذ
 لوا هلعلا نزق كنلغوا قلو یکی هردننس ناخ دیزپاب مزدلب
 بادا نکرروط یراق انسخو زاشم كکولم هدقارطا هدنامز

 هدنکوودیا ندلجاوب تك تبغر هئب زق لرفاکربخیپ ندنیطالس
 قلو هن ید یا ناخ دارم ناطلس هدعب ردق وب هاسشا

 نالوا هدئلبا مورو هنلارق هنسوب یښیدلا نیزق كن هیجوو یلغوا

 ندروب زه خد ییهردنستبقاع یدیانوجماقلوب رفطهرافکر اس
 نراصح هلاوح هددارغلب هناشاب نیدلا بانهشو بودنا جاتا
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  رشللارقزفورتوا متى درلو كەى جاوا لصتم
 هدولناخ یدرشود رسا هد هاگسخ او هدا هدا زب قفز کلو

 لوا :یدول نزع روشود هرب رسا نشود بولار ظاهرا رسا
 نیرخآ فن رولا نفصن تروا راض راما هایت

 هدنعالسا لهآ کلن هب رف ناذلوا مانتخا و سم یدزرباو هنازع

 ی دزونلوا مب تست هرزوا یاسح ثلث هدنامز لوا هلوا یسهاس

 نکا ۹3 هراطق ترلاتفصرا رکا ا فاك کنم هل وقم دنرهو

 ییا ایک همنا (دود زهر نیحنالصارکسعو" هعلقدوخ

 نو کارت دوزی دز نقد ]3 و
 یدو ولو, نوتا: هلا و هش در وللا رفا كس رق

 دنا چ وتم: قعوطر قاتن یرلخنددا ا هدزالهترتو

 یش مشب یکی ضعپ واطنلاقزاقیتنسرولبب یراناوحاوب | ید
 4ادنول دز ولوا مقاو تكعالتم نو نیم اک هوا لخت ترا

 هنعمل وا الاقات زرکج فست ود: شخ رووا اغ بچ

 هد دخب رمس هک دیش رات كم : قاوت دز ردنا یس تندد

 تقاضا هجا ورک کرک یدبا لوب ناو تیغ

 ها دحبرس .هلغم ال او نضر ور دق كارما اهدنتفدارزو"یللوا

 2 ره لب زاغ یھ یدل اوایل دن تجدنا انامراوا هرفک کد کا
 یانصتا نادافص نزوک ید كناررراو كن هد هبنرولوا ییکوک

 عضو اشاب ناسنس.هجوف مظعاربزو نو ناق وت یضووب رد
 هرفس هلن اب .قیلخ دخرس خ دقف ندر رق ادنیشب ت# کس شل

 لغت هللا تجر ناول ناف هو و رخ یی
 نتكلم پویلوا!نکل یدززرفیا دنا قوا یک نار ةع
 یتعایرایدتنا لکا هفخوب هتم قلخ بولوا باتو بارخ هیلکلاب
 رونا قوچو یدیا .مادآ یزاعرب هچ رک | اتناب ناتن موح رع ی
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 تارا زون تازلا ق 7 ام لاوس یدلوآ لاش دف

 ۱ هاش وا ین ط شو نا کت ور هرکلاسکش شل شا

 اا را دفا ایا هتک ر اک رال ناوآ لک

 هاا جن زانو ارت مو رز هک هل و باما یا

 كروب رف ندتناتنل ونک تاق دلار دکن رخ آرا

 زداهتو 2ردقو ثوق"نکیآ یکی اک ردوا وک

 الواو ق دلوا یب رک یا قوجت یل موقو مراندآ
 لاو ه ةناماتسک ونڈ زدن بس اکوب ن یخ قالوا كلام هشت

 ةفاعتتزاونکس قو ٌماودو تان هدنصتعو قول تک , مدت

 فا فرضته هداژ قدس أ

 2 یو غ عن کشد رسا هح وب ھر یزو سوی

 ان ]و دک یش كوخ رم كب لغ ارق زاید رو مدروشآ

 باب اوت وسا لتسب شب نوا هکدلوآ تو

 كتر وتوا نوا یصالسا ا و یدلوا راتفرک مشادنرق

 یتووع TE ةددنس لوا هنسخ و مدرو قاستوط قلشو

 ترا یا نوا یتد لوصحم كرافا خش و ینید ماد زرو

 و ی یدژولوا لورع كسی

 یدیغو یژوکر و هزاشنراو یدردنا سو قت یاقاریساو
 هروکهتکندشود هنعلاط دز کنج ۳

 نوجمآ لد ذاکر رووا مشکی هتعفد یار اا

 1 ناتسو حر شبازا سر وتلا ید شار دونو یتیارولیردیوگ

 يدر ؛هژولب ژدنوکم شا رو رمشب ردردرحوا هماظع*اززوویدر ولو
 هنس ناشر وردو JIT نروتک لالهرب شات د ؛ نسح موج ر

 هراز نود ر اش لدروک لب هليا ثاعف د و رسا رر

 ها هددحرلن یدیا رس *یش نف نخ یار دوش هباخا

 ۳ دم ی



۷ 

 نسحمداخ یراد زار هدنصوصخو روما عیجو یراد هش رخ

 رخآ یرلترضح یلاسعت قح كمالغ وہ تاذلاب موجرح هک اغا
 رکو رطضم هدصوصخ رب هکنامز ره هدیا رخ كبتقامو

 اعد وید ردبا عفد مريح یدیدباوض كنوبو ردیا وب ملوا
 نسحهیلا راشم هلا ادهآ ساطبق روب نمی عی ندرانآ شمردبا
 نسرپد ی د زل ا اشترا ےظعا رب زو موج م م دتبا لاوس نداغآ

 یدررلوا هداز ند هجم ا كوب شقلا زوب یللا زوب یراصاخو
 زویجوا هنتراع زاغرب ها كوپ كيب هیارس یکیا وبا زسرروب
 هدل وناستسا ید یراسن لو للا زو هتنراع هصقحو لوب

 تاراعوب هده رونم ةندمو نخ فکس هاش هدنلحهداشاب مساق

 هکرابدروپ م دید یدلوا لصاح ندرب هن قراصم فاقواو و
 نلک هموح ر مزب نداشبرا یییدلا تلود بیج اص ید

 یفراصم یربغ ند هنآ ید هداز هب رم جوا یکیآ ااده

 كي ردبا تمدخ ه دنراترا ع وب یدرولک هلی رط هده کا

 ناطلس دیدجعماج هک ی ارس یکی الوا یدیاراو یلوق هسروف رفت
 موح رم لس ناطلس نوسان كن ردعقاو هدننرق ناخ دجآ
 ترشابم هتس انب هلیمادقا نیرلن هک هنب رارنسخا ه رک اب مخ د
 دآدما نوا كيب زوی موح م لس نابطلس هنس انب ردشٌلوا
 كنوپ تعي یدتیا هبه هن اطلس بویملا موح رم نکلو یدتبآ
 لا نوا رظن عطق ند ههجوب یدیغوب تیاسهن هتارایط یک
 یوصحراصاخ هجا لوپ شہلا زوپ یدلوا ےظعارب زو لی
 نوا یدردا شوی كس زونرد هلج هرزوا تاسح لوا

 رولوا لام ردقن اقرب نامه ندشورع كس زو ترد هدل قلا

 شورغ كس ژوب هد هنس یدبا لی زوقط ید ییرازو هغشاو
 لام ند هاش ردق وب کش ندنا اللا هلق ین وب رکلاب رولوا



 چو

 یم دخ دحرسو هرتو رب و رولک همالسو ردا تمزالم نوکر ه
 ج وا هلا یراکتم دخ رشا هدشتلا یعارس یشا مزالم هسشود

 یاشاد نوکر ب یدنا د وجوه نیمزالم ردا هب ولتا رارب زوبر د
 نسرربو هک زلاوق یرایتآ شود بور که لنا تیعج هموح رع
 راکتندخو تا رکح ترعغ الورعم هنروغوا نیمز یور هاشدابزب

 رایدلبوس زوس یلیخ وبداز رولک همالس هناوید نوکرهورلسب
 شلرفس نیرفس محک ہللا ےب مرم دآ منب یجد موح مع یاشاب
 نکتهزالم كرش ردرامدآش علوب هدرا غو هدراتمدخ همت هعتو

 تورو باو ورد ندزوب و یتد كرلنا هتسیا "ندزووا
 هئیمزالم یسکیا هش رلاوق ونک ی رب كراج جوا هرخالا
 یدلروس هلب وا هدننامز تكموح مو راددرب و زارق هرزوا كلربو
 رادقم زرت راکشآ یدلک اشاب نانتس وض هنرب هکه رکص ندنآ

 سورکناو بودبا لوخد یخ را كب هرکص یدلوا رولا ها

 یدلوا ادب یرلتیما تغارف هدنراتدوع رفس بولحآ یرارغس
 نفوذ ینبا روا نون رجواو رشتکیآ هنشاب كاب ندنتخارف
 مژالم درفرب ندلحا لوا یدیا رولوا دب زنم عب دوخ تالولحم
 ,ه درل تک رلکب هلبا حطو صرح ردق وباما یدلاق ندقلوا

 دوخ هو راطةورشا هب راوطو تآ هث یدلاق توقو تردق ید
 ضر ردرللکد راد هره ندنر راکم دخ رداهب و مدآ رارب

 راشو نشوحو ةبجو تردق نالوا هدنرب كرلكب کید ماب

 نلوا ردقلوا ةسلک هربرب یکبرلکب چ وا یدعسونقو تنب ز باوثا
 هدتسوق هدئغالو زعم ردىدنرد ئالار نکنآ بضنم ید نالوا

 الا ىلا دوخ تردقو توق نالوا هدعاظع ءارزو نرلاق درفرب

 كل وط یاشاب دمحم مظعا ربزو نوکرب زدنانامن ندنراراتا
 كموح رح هلا اد ساطیق شلوا هدرورب هدتم دخ ندنرلاوق
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 أ

 و

 ارتد ر ایش داب ولت طع صع همای هویج هما ظا 7

 يیاجصا لعو لبط هناق هنس هرمز نیمولظم رام یخ د,یراکب ر

 شا نیک ,هنیمز رعق تانوب دم. كلو زعم رو دغم كولب رب دنمات

 بودا حر هنرراتشت | ہآ نشیریا هربنا تالفو" در

 هل دنع هک هنلق نر اقم یر هيلع تم اتعون ولتشعم فاق

 هدلح وب دنلوا قرن مظعرجا هنیرتافٍد,یراهنسح ب لاما یلاعت

 ظو متس نالوا هنیمارتف ارا هرذ ندنویرد دود ا

 هاش دابو عوجر هد دص هنب ی دشلزو | الما ه رطقرپ ن درحم

 نامزو مله ډپا عمرش دنب رک ذ یسهنسج ق الخا هر وعخم

 و دص اشا مند موج رج یدیغوپ یان كنا بشرا هدرا سش

 یفیدلا نکلو یدیا مهر با فر لبا توت لو نکی عا

 نیدکلیکی رلکب فیر یک ی راتبا سضمو ماشو لوطا; ید

 هکبلکی رلکب لوا یی شب نواو یسیا نوتا كيم شب تر اضرف
 ید ندلرعو نموا بلاط یشو ندنا ید دیوان
 ىج یبیا نابسحا ضح لکد اشتراب دوخوب یدزتیا فوخ

 هیعفدر نوجا قیدصن یون ه دن رات موح نیا ىيا كا

 :,يد ر دن وکه ده نوتا كي نا ؛.یبسکپ رلکب م موربح را
 نیزاپویدیدردودنکی وا ودردقوب لمح کوب مور را

 قجا یدیا یرب نده ودوخ لیوط یاشاپدجش موجرع

 مهتم: ولد یدلوا لاما راقم هی بوکج ورلپا كن ابووسنم

 ناریم رم ركب دږوک قم ن ددین ات کیی روح هله ییا

 لووص نالوا نوهشموبد یسفوص زد ندیلود باا تالوا

 اشنرا هقبارب ندنهیحبوت تاز وداع هدیربغ نیداشاب ناچ

 موح نماشاپ داهرف نالوا .دیهش,هدنوبب یج ماشا نيزلقدلا

 هدان ز ندزویچوا م دبا ,ن دننیلخاد فیلکن یب هلغاوا زاد
 هر تم



 تاب

 نالاو شا هدهاتشف نم دنک نراکدر و نوا یاّضقن

 رد ررقم کو دنا روطسم زاقل هب رآ هلوقموب « دنل اججا هر دنمس

 كکب یلعروطو ڭموح رح اشا عساقو تلکبورمسخ موح جو
 شب نوا ردلوتصح هخا كوب رنشکیآ زرب مدروک نیراتارب قع
 یدلوا نعزوظ کودیا وطنم یصاوخ رزاب ها كنب یرکی
 زا دش رنا هندو دف للا كس یر ے زات هک هدرسمع وب

 ر اره ن دن رلماع ی دوهن اشاح یرللاح كراکب متعتو زوخ وب
 هت مالا لامو اشدرا یرلکدر و كرنا ردشلوا رتدب هب رخ

 لخاد هدندخح هو رولنوط هنزاندو رولوا لخاد هراسحر <

 یاس كنا رها دنم درد ون الا رملوا ید بلط ههنا وا

 02 رخ اتم را هنهتکوآ هه دز وه م نوش

 هضم هکلب لکد قلا لوصحت بولوا ماش ىس هتسو رول | "
 قاصس ی دغا ژو رم یا یکارب بولوا اب نت دلوا لنخاد
 بلیط يکندرب و كن راک ڈا لو عع رولت اص جد ه كنم دردر

 قدلوا تةیخو ر دغ هرقف وو زلک ا ید یمان لکد قوا
 10ا ديما ناعرد نادك ان لة الغا ةيک یخ وب یلط وب رتب
 تعاب هرادغو !ظوب نیلاسعلا بز بانج هکردلوا سیما نامه
 هش رووا رظن ناهما اما هدیامفد ن دنت ی دابع یرلئلوا

 هک هبا شاب نط صح رویلک هشوب كني رهو رویلوپ ید راتبا
 :ودشیکب رلکب ىلا لضاک هرکص ندا رشم شرا هد خر فض مان

 رفع ردب د ققیرلنامز هکرد «دننحک یدزد قعنا كرلتو

 تولوا دار هدنر رعرانآ هس زل لوا دنع هرهب ندنرللاع ر لکن

 نو هدنا اجر نتناشع كت ناب تاتلح ید ة دا ز نشو لاو

 نان ناهس ناطاس هر وفغمو موح رع یز ارق رس كرات زاخو
 لاح ارفق و هک هوا نما ت هو دادم ن ڈس اح ورز یزاع



fوعخ ریز ی  

 ردونوا ییدمومذم لاصخ هللا بیسوب یدیارید منمروک ن زو
 نط صم ییقوت هداز لالج موحنرح یسیضاق زوربس یدردیک
 لب شب نوا م د روک« دنت اننهربقچ وب شما ندننابوس كب
 هدندم ردق وب رددب یساوه زو مس شلوا یسنضاق زوربس
 وډ زشاوا جالع ج اتم هدنامزنکا بویلوارسیم چا زما

 شا سالا لیدبت پور دن وک همان احر هم وج رم «داز ل الح

 ردق و یجا زما هیس اوه هدنروص یتیدلوا نکم لیدبت الاو
 دوخ هیاررحا شا دیک انو دیدهت ه دان ز ندنل اجا لزع وډ

 لب حوا زوتوا كب ورسخ موج سم شمرولوا ردان تب اخ لع
 همالوا هللا ابضتقم صعب قحا هعفد ر شلوا یک هنس وب لماک

 راوج نکبآ اولریم شفلوا اقیا هیو دنکه نب نکیا شلرپو هیاشاپ
 هبخو ی هد هلوک ابلاغ كب هزج یدنح شلوالصاو هتجر

 رول وا ثعاب هم ازهار ینکیا فرصت هنغاصس قلنوص "
 هتسعلوا س و هدنس هعلق نودب بولوا لو زعم هلا بیس لوا

 بودا جف نیس هعاق انا م دقم نکلو بولوا دراو قیر يما

 زوب نکس نکل او شحروتک هدوجو نیرلقاقآ وب هبیهت هچتو
 هدنن اب بودا ح ارخا ند رخ ار اد هدنرا غو بنک یرا سقم

 هل رومغم هاشدار ین دلوا یولع دبع شعلوا هی رو هدرورپ
 رووا نیبعت قاجس رخآ نکیآ هد هلق زونه هلغلوا ینویابه مولعم
 یي هیس نوک واو یدشوددن رزوا یزوب هدقدعبح ند هلق یح
 یدیشلوانعاب هرصب .فعض یکم تدم زدق وت هد هلق یدمروک
 یدیشلوا وک ن رز اطظوصسح نا وب هدنناب هدننخ لواوید

 یراوط راسو راطقو تآ هدنناحلزع یخدلراتلوا لو زعم هتبو

 ن دکسو قانوص یدرولوا یرلقل هبرآ نوجا كیلفا فک
 كس دن رخ هنس ول بودا عفر ن رال هب زآ كلاما هدنغ ایس



 ا

 ضعت ,هلغلوا فو رمصم هابل رق مقو عاق یس هناهاش ته اعاد

  تفرک ی کلم ام هلغلوا عونم ند دشو دما هزاب د لوا را

 ید ییکو ی دنا شلوا نزن رد هدنوبامه باب یبک بوئوا
 بوتلوا ناعرف یدادرسا كن هج و یدنا شلروس هجارخ
 تاب وثم اکیا در هن اضصا الاب هصاخ لاوما نارادمفد

 نالوا نادوق هلبایغاصس ی وبیلکو یدلرویب لیصح هیطع
 یک ون اد رد با دک قلع: هما اسلفع کی رفت ولنا

 ماکمط ةربع نیکعشنب هتحص ین یب طظ یدبا شفلوارعا یشیتفت
 رسا ین دالوا ااعر ضعب ید یر ن رذرب و یدنلوابلص هرناساا

 قز هوا هده هداعس هناتسآ نراضعب و یکدتا تخورف ود

 شو احر هلکشرآ هرتا وت دح یکیادر دنوک هود تابرا
 لا ووا رها ؛هتنابس یتنا دعکو یو دنکت ولب و دنوک

 نبا کاو هب ار زو یزاتضعب ن دنس هرعزرل رادطسو ی دئلوا

 نواه مس یرلکدتا ترڪ هزواح تورک هلا تیعج هتلود
 شب ند زو دنکو لؤ عم یزاغا هدقدئوا اقلا هن یهاشداب

 هدنراس ولعت نیح رله داو یذلوا لوتفف هلا تساتیس یرفن

 هتم ولظع هو اعد نالوا هلا بس و یدیارشل وب ع وقو
 ولتداعس هدنتفرللوا لاوحا فقاو ره اکن نالوا ضراع ندافص

 هتفلت وژوایزل شرع هلرغل رادروخ ر نیراد تلود كهاشداب

 هدنران اقا تداصتن نام زو یدلاق هایتشا دخلوا كفا

 ن الضصانم تاب را راتو ن دن اضفو نادا را بس یو هاشک-یب

 ربو یدرولوامقاو ردان لرعاقلطم یدزفلوا لزعهسیکه کد
 لوا ید رلوا تضنمهلبا لاح هکد ید رلتلوا لزع ها هعطع
 ن دلع تو دا تکرح لبا فاصناو لدع ماکح هلج ندلجا

 بصتع یتندرب مس رولوا ل و ژعم هللا تاو ید ز دنا فوخ



 تم و . دج

 "هرصایق عباس کی زاغ ناخ دج ناطلس یزاغلاو رشا

  نیفلوایرهنمایا هتنمقماقا هنوز ۱
 لر وب قآ نالوا د اتم توروس 2 د نیس میم لبا دیفس ةهماع
 صوص# هب هب ی رج , بولوا نیز 7 هلا یزودرز عانص هیت

 تکوش دی ازت ید یرلکروب لزق كني رار ک اچ راک و او
 اما یدلوا تس زو بب ز عاوانرف هلیسح تلود فع اضتو
 لالو ماف ردفورع» هدننب یرلیشاب لولب یرصکب هکشوکسا عضو

 س دق یوزر ندا لالح ان الوم ردیعاّمخا یزاق یاشاب ناهس
 بنت دی هونبک وا ن دنرلتبحم دب نم هنر یضج زی لا هرم
 عویش هدننامز دارم یز اغ ناطاس دایجه,قشهب ماشداب

 نیطالس هوسک بوتاوا نیبزت هلرب یز و دالط تاعلکت بول وب
 ید هدرلنمنا و هدرارفس ضعب یدلوا نیکئو هاچ باب راو
 اما یدبا رارادبا یناطلس جات قوکس اون قنا ناهاش
 نالوا ناب اتم هرزوا نابن اعم "و رهطم دق ی هد هسوزپ الان
 نالوا دن هدنعضو نشول راتس د نالب راص هناسوا یی طم جان

 هرزو اروطرب یززوکو ردددنام ی هدش اغ ن اک نانا

 فقاو ران هدرخ هنو دلوا ماست ه .دلحم هب یا
 رد رفا رورس, جم هدنه اشه وایمو خو عنصم تیاغ لوا
 ئدیاراررویب سلب هدنعاطلفاحو ندابعسلحو هدنرلتماقا مای

 ۱ (ردهعش رب ندنرکذ یراتفصنو تلادع)
 باط ناخ ملس ناطاس ه روفغمو موج ن یرارآوکر زب ن دب
 یرادقم 4 اح زوسلا ه دنعف رصم هاوثم تلف لعحو هار

 نایتسابودبا دازا یدالبلا بی رغ كلولب رپ ییدروتکن وکر وس
 نوسنا تحارتسا هد رمتخش یاب بولاق نایلیدو نوسنیک هننطو
 داعم یشهب هاشداب ماوج نمو رابدروس ندا هقارصتا مد
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 یروص تانج هلجایو لب ام هپ ارعشو اوالد وطال -

 و رک تالف هکيږبا ناش یذ هاش داپ رب ممتج هدرلو دنکی ونعمو

 دیم روتک نیلتسورمظن دسردپا رود هنس كر قرق هجن

 ۱ ( خرس "هزوحمنادحا ) ۱

 تح ی دلوا نیعتم لاک هزوخحم خ رس دنرلنارقا تداعس نامز
 ,سکر ه نیکداک[یدلوا ادیب یرلناکد یشیراصهدنراتتطاسرخ او
 هلا هزوحم دبالو یدیا رلامراصرراصیکی کیدل نیسءزوجمودنک
 هرزوا یتیدلوا داتعم «درصع وب یدیا زات ندقوسلها یرکسع

 هکلب ی دیا لکد صوصخ هکأبک هدنوبام ناوبد نامه هزوح
 اما ید اهزوح یک هیک هدالعو هدالخ قل طم كنسهفناطیرکیبع

 صوصخ هی یریهکبو جاتومالک ضو نداده نا ذیلعتلود
 یدنچرا كمور ءالعجاهتالا رهاب هزوخ قلعتم ن یهاسو هصک ۰

 ل روفغو موح رصلضاغلا اعلا لولا ىدناب سس كنا شا ءءالضفو

 هدناغکلاے راز فعساو ةجر هيلع یلاعت هلن هجر یدنفاهحاوخ

 هکر دراشمروبب رب رنو ریرقت هلاربظن یب م الکو ریذپلد ءادا و
 بال اع سابل سرو .خیراوتا جان نم یدنلوا لمن هلبتیع
 فوص هرزوا یماضتفا یس اوه مون زره لوا مورو كنرما

 خرس بوتلوآ لاتا نیدمم الکو نیعشپ سابل یک طالرقسو
 هرزوا یوم صببلا ب ابا ربخ یدیا رارک مالک ایسو در زو
 <« نبات اب هاشداب یدئلوا یم یت تلودوجو .هلغعاقدیفس های مالک
 . .نامز یدیا رقم بولسا وپ هصللکهننامز دیزب اب مردلپ ناطلس
 سابل عیونت نیفلوا سابتلا بجوم رکسع تک دیناخ مردلب
 هالك هلبس الا كب شاطروع نالوا ارمالارما بوتلوا رابتخا

 تلود نایعا بولوا ه اکرد نامزالمو هاش هايس صوصخح دیفس

 .یددسناوا نیمت كروب لزق هنیرارک اچ تنطلس ناکراو



 ی ول رشت

 قیطصمقاش هداز لالح موج مد لوا هل وا * تساطخ هلجع "

 داو ورا خو یینک ولو ئ دنفا اتص « داز ل الج یشادنرفو كر

 یدیدحو یذنفا هدازکب نسدنویدنفا اع رهام رعاش موح رمو

 ندنارابعو تاع لطفا وکو ندنرلخم رات یدنفاد باکو
 یآتفنا نما زس راقم هدصق کم نلاخ ند هفافو ميسو یهن 7

 روش دف ان هعو رب هلا ادا هرم ژور هلا و هوا عقاو

 ريصنأإ منو یولا من قيفوتلا هاو ی دنلوا تبثو تعرع
 ( تراک وزن اعل نناورغ و تنطاس لات )۰

 ( رادمات ناخ نایلس ناطلس داهشاو رصنااوا)

 یشن روک مس بععهدتکوش * كلام ز نایلسهماخیا نقشو زا
 نالوا رد رهم * مار هتغورت وب کلا ردراو کت ه دملاع * تا وا

 * رادناور یکح كلا د طا هد نهاظ * مانارتف ے5 لا
 مرکم نخ بولوا هلته * ردن اب هلا ناص هتک نالوا رب نامرف
 اوک رز راب ره شرب * متاخ حاصر دا نلویتع *هدن رز *سهاک |
 , دشنام ندراعش تفع ردام جرو رادمان ردپ بلص کن دنا

 هدنرلن وامه سواح ءاننآ تولوا راکشا و رهاظ راوهشیاکی رد

 هیتفحات نوخ كهانگ ی رب ندیلامحا لالحو هاح هثرو جنارت

 یوییآ لاد هنسلوا رومعم جد یرلترخآی کی رلابند:یکیدهطریک

 یزهرشب (یزهفی رش بلح اما )۱ ردنک د لادحو هابتشا لګ
 . دل وق انکح هکو لنروت ناغوط ولشاق قوجآ ولزوک الا رود
 یک اتکی رد ول رغب وصب ولزوس درع ردنناشن قللقاعو یی زود
 یران د رک نو زوم ردنلب یراتم اق ولشو روب هتسهآو ولشید كرس

 یابی کودیک نورقم هتف اطا هلفلژار دزاو یارص ناک :
 لاوقاو لاعفاو بوخ یبادناو تفایق .قشقا یس هماغو قشارب

 لماک ی ةع ناد نسو سان ن و ناذرعو تک ازنلهاو بوغرم +



 ےس ہہ ہی 3۸س

 بحم نم * قاف بیبح یلعامالسو "لی دبع نم" لیلج برا ادج
 نالخ (دعب اما) هلاج رونب نر دتهلا * هلآو هبحک ىلعو * ق داص

 راد نهرا د نوج هک هبلوا هدیشوب و نخ هیافو اب ناوخاو افص 7
 ٠ یاحوتف ردسوصا یداعإلا نع یل اعت هللا هن اص سورکنا
 موح صو ندناحوتفتیفک دم از رنک ۱ هلغلوا دهعلا برق
 هيلع ی اعن هللا هجر یزاغ ناخن الس ن اطلس هل زوففمو
 هکیدتا روطخ هرتاف رطاخ رولوا عقاو م الکو تح ندنناوزع

 ا او نس تعا م عاب تلق دوجوا
 ریرو تدث نوحما قلوا تشاد داب یرلنلوا ع وعسم ند هقثو

 هتخود ند هراب دص ناسشورد "ه دنژ نوح هحرکاو ملبا :

 ,نارمم نعي هما هلا كئرره ناشو قرزا قلد نوحو :

 د هسیا « د دزد ند الصف ے راوت نالوا ه دیک ه دالقع

 هللاوفع نماد تلود باعا نالوایروظنم هکر دلومأمو وج رم

 نم راک هکشرتعم نم (ع)راهروس روذعم نم هدیاب وب و روتسم
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 . هباوذوذ عولطو ۰

 یسان هام یکیا اددحتو را هاب هتف سش عماج هبفوصاناو ٠
 یرس عود كن اشاب ع مجافو اشا هلاس رب زوو 2

 — ۱و تس

 هون "علف رد رافكض عب مارهذا

 ییدلوب رفعظ و هعاق سل وت كرافکو

 قبلا محفیسنوت كن اشاب ناس رادرس

 4 ۸ هی روم نا میلس ناطلس ترصح تافو



 ا

 وال دو هان لوک مش ین
 0 ۱ نا ن اعل ناطاتت ت اف و ۱
 روفعع هاش د | تاتتختو تاریخرک در د ۳

Çoناطاس یکصاخ تانسحو تاریخ  

 ٠ حالضو عض نالوا «ةنرانوب ات رص ع ۸

 لص نالوا دعا هرکصن و نشه راوتکس ۳
 ۹۷ س ین یا ناخ لس ناطاس ظا :رکدرد ۸
 رد هدنرکد ماظع یارز و نالوا راقت رش ناعز £۹

E1ن ايح اشنو ن ار اد رفد رکذرد  

 :|مارغاشخ ص دارد 4
todالعرش اش ضخب رکد  

 کحریهاشم ضعب کد 7۰

 راک خیاشمربهاشم ضعب رکد ۲

1Yت او,زغنالوسبع وتو ه سس ات علس ناطاس نامز  

 وخر
 نازاغوناهردزارتس ۸

 ن تل ام ل التخا مفد 1۷۹

LALشات ناتس نع راذرس علاقو صعب  

 یرلقدلو ره رهش هطان ع تفراسآ لا هدانناسا 1۸0

 یرلک دنا بلاط دادماو

Eg A1اهعباوئو سی رک  
۰ 4 

۶2۰. 

 شاپ ىلع لق پا رفا ملقآو سنوت حت ۽ ۹

 نوبامه "یا ود مارهتا >10

 نواه یاغود رفس ٌدعقو 1

e وقسم تالو را" ات" نوقناح و همرکم *هکم ےط ترت ٠ 



 سم را —

 ناخ وقفو تاراج كناش اب ل اص یسکب ر ۰ ارج ۸
 ین ید ا ی دی ۳۹۹
 . كييربب یصم نا دوق لتف ثع اب 9۰

  ofك ج وقل ام ی ارع ۲ ۱

 راوش وبق علق حفو ناخ یآرکلو د یارغ ۴
 مو ررابد رد «وهف روهط یادتبا ۲
 "یلاوجاكت و ا یاع و د نال اق د هرصب گی

 نکسا رروتک هش وس ياتو د كنادوبف ىلع ید یس »۷

 جرات زا ز ناله قم هوس وب كنادوبف لع ی دیس ۳۷۱
ON:یروطظن هد هروک ذم تج اپس كلا د وف ىلع یدیس  

 تا .اغچنالوا

 "ږی ابذ داره شب میل نایاب هد ارهش دب رام ۶
 ۱ ۱ وا تفاعو ۰

 سا ء لاجا ۰۱
 دن وف یار ر د ن اکد ارهش كنج “4
 و .ارارف دن سر تو ناطلس  دارهش ۳
 ۱ ینیدل وا عفر ن دقلال ال اشاب ال ۵
 قشذگرس هدم تر دز اب ناطلس هدارهش ۲
 كن هد ارهش سرا را ندیهاشداب باب ۳۹۹
 ۱ ینب دنلوا بلط ۰

 یاسرايملبا دعفد هر کا نان ءاشیاب ولتداعس ٩
 تدوع ج ټو اولی ردن وکر ع هه ۱

 یشیردلقوا
 نوا تبع و اونم ن نو ام رفس اجا



 د دپ

 ول ناوی ٩ یوکس 2

 :e ر : . دعآزا نونا تی زع ۳0

 بیا بیس ۸ همان ۳

۱۸7 lag. لج ی اور ناتو بمن FI 

  ۹و نا وچ س
 ۸7 ۳: کنم مچ هد کاشت ۰
 قو هاش نابلوال ام نآ ن دن اج,مظادپ زو ۳۹

 ل ا ایم مظعا نو بناج نع م و د همان ۸

 3. اتش ن ةفنلج :اشاب سنا یکی رلک مورضرا ۲
 0۸7 “چ هام درو خم ات نالز ابر هتَالکو ۰-۰8

foقیدزو قولا ھن ذال هنر یتا ع نمی  

 ن کم دل زر: وکم اشر نوک تم ارپ زاوو, ۰

i pyre, per ^1 

 و . روز هش ی اکل ار چتو حق ۳۹
 ات بس 1 تاراپ ن دارد قررت ۳۸

 اس یاب هاش سلنا ن دمآو ۰۰

 2۶7 کل ں وک اھ انااا + اش همان ۹

 3۶+ هجا هل ‹ ىج اشد انتا هم ان ۳۳۷

 عج چ اعمال یا نیا ةع ی

Ita نال ۳ ۳۱ 

  ty hEدا اجلس

 ۳ . هو سبد OR و ۳:۳

EEی هع ارف لا رق تاسانا ثعاب  

 ۷۰7 داو نضعب و یروهظ كکبهج دوغروط ۰
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 ناهفعصاو 9 عانغاب ارربم صاقلار زوندما

 یوخ رکسع مازهناو ناخ باح وللوبود لتف
 مورعهرا نارق اشاد تاو عو تاحواف صعب و <
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 تلخ یاتشع دنا زاب ناطلس هدارهش نیما

 نولانشرفسب , نلح یاتشمزا هاشداب هحووو ۰

 : عاطا مدعو قوغد كصاعلا
 ن اش ا دجسا نات ریز و و یناطاس خب ارم اردکت,
 .قاعوتف هدناتسجروک بناج
 هقملبلاراد دنا نامش تع

 هه را ن لک نا لوک و یی علق حق
 نیذکس یارحصرد اشاپ ىلع مداخ ب راجا
 اشا: همالوا تداهشو هولا علقب نمد یالپنسا
 - اغا ساطبق یزاستفرکو ی برقرد هب راح
 اشا لع مداخ ؛یاسمو م ریس هدعلق حو
 اا داچا ا یواوشلط *دملق ف

 و  اواوشط لب اج

 هلن ولدیاولرمم كي ناخروط "هب راح
 هیاغو دوبل هعلق جدو لا *توط مارهنا
 ی عوجرو قزکا ؛هعلق هرصاحو قلئوط علق ف
 min ا توت زا ۳ كهارکءاش ۱

 ۷ Rad تل ان

E7 2ناطاش هد ا ن 7  : 



E 

 ن دوب رد
 شوزکنا غی نو دن تاللارادب .نارم رم ند رک بصن
 رافکر کسعمازهناو كبره هرفلتقو هتشپ علق هرصاح
 نو دب : یي ئا رخ یا رعوب كير لتر ضخ هاشدان ر ولنداعس

 یر عضو مالا رکسع ډ
 9 ۰ واو ملت حق نوعا و یوم حو نوبام رقس لاجا

 771 یو دعلق ندرکایتساو شولقش ذعلق حف
 نوع رمسا دعلق

 : نالنوو انا مغلق ندرکبب رخ

 دارغلب نوما "دعلق جت
 دی نزا هدارهش تافو

 دارغشی و "دعلق 3
 ی تو ودار ون * دملق حح

 كي ردناو هقوج ةعلقو هتسوبیاولرد هقیلو هعلق حد
 یساجلا هنلودرذ كن ازربم صاقلا

 یییدتلوا لاشزا م دقم كصاقلا
 خرج نو ھر يازما نا

 ناورعش كلام ربا و ط

 نا و *هعلق جف

 ناز بناج اتابدجحا یا ریزو ندشرادرس
 اشاب ناچ نڌ رکن وحبش
 ناهفصا ت تبال و بی رب ازرم صاقلا تعنع
 ۱ باح یاتشم تنا نوا تک نع



 دار ۱۳

1A0ماما تارضح  at1 یا شرق لع هل دسجر  
 ؛ارډ هدنفیقح 3 1

۱ 

AYدادفب زا اا تعب  igi 

 زو اب مرتب ۱۹۰

 ۱ ناست فرد زد زی هی رام ۱۹؟

 در 8 علقو ENE هنب راو !ملق حف ۳۹۳

 : : قنفزوک ربع نواه رس لاجا ۶
 ' نادوق یاشات ناذلارخو اشا نطل یازع لیصفشا 1

e pT 9۱  

Eشا هرصل نات 2  
e CAN2 :نادغب هر بنا نویاه  

il «۰-99 هزوزپ رصاحرد:كنرفرانک عب مارنا  

۳۹ 
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 ۱ نوباشيودراپرات ات نخ یارکیحاص نسا ا
 ۳ دن دح رو او بضلو نامرکق 1 او یلک یار اددب دم

 :نونابه یاعود لاوحا لاچجا
 اب ےو هنسوب تبالو رد هربت هعلق حق
 كس ره یاول رد هو مةن هعلق صالْع-ا

 .دب زا ناطاس هدرا نهش ,نابخروس

 > ي نتو نجیب تاو ا

 ۳ بیم نمد را ن اویا رفس لاجا

 اک حمم



 اوچا یتارب كل زکسعرس هراشاب
 نواه تع عو ج رفس لاججاو هجا دملق حت ۱۳۰

 1۸ هل ف ونو چول اع لارق ی جوزی علق جت 4
 A تب علت + رادیفب دنل وا بصن هتفللارق 3 و

 ۳۸ هک ةاس ادب جم« نامالاو چو ھل هرم اخ ١

 ۳ وت ند رت رک ا و

E ae Sa I 101 

 ./ ناشبلاط ناکدازهش ناتخروشو كسوا هعلق ۶ رو ادانآ ۱۰

 كن هاز اش یو وام بم جو لاق قاب ۹
 زدکیدبتا صیلخت ِ

 ا نیاز نا ۳ مارهب تداهش ۶۸
 ۳: ء میز وجوه وا از الآن لاا ۱۹

 ۸ :ناخیارکیحاص نددش ناخ ۱۷۱

 روج تیالو رد نورق دعاق جو ناطاس هدلا و لاصرا ۲
 ۱ م ام داف ج و نقار ضس لاا ۱۷۳

 افا مهار غچ وو رکسعزسب تغزو ۶

 نایاب را ناظلبب اشا همال وا ند رک تعاطا ۵۰

ETیر شان ندا خب ندزکت عاطاو  

 ید یالق قضم وله منا زو ۳
 297 دل عیب هش ن له ال اود داع علق حو

 2 او ناو ٌهعلق قو ۱۷۷

 7 دادفب وز ربت بنا ن وياه تع عو ناوایس ةملق ج ۸

 هود کا شی مارتا ۷
 9 بش ندر لاخلا ولوم“ الک هاش ن دم ۰



 فا سس

 هرو كن اشاب حهاربا رب زوو اشاب داهرف رب زولنف 8
 دو اهوا ۰

 وا ت عو هراس تاخ وتفو جاهم رفس لاجا ۶
Aoنداراو ٌهعلق تا  

A"خیاهم یا رک رد لارف تک رهو قولبا هعلق حف  

 : . در را ناتنساد زاغا ۸۸

 هتشد و نو هعاقو ورک جن ۹۸

 0 یاول ره "دو راحو و 2 ۳۰۱

 هو نح تونعو ةا حو كب ورخ ۰
 نواه تاز تروضو :هنطاساازادب هاشدا تعج ر ۴

 توزاب نتخاس یادشاو دغاک هععاب ناب رد ٩
 ها تس تورات داخا یادشاو رامک هععا ر طخ قیقحم نمو ۱۷

 رد هجرت ند رات هرب ۰ € سا رڪ جاهم ۸

 ولغوا نوللا وذو هج وق ولغ وان ولکوس نايصع ۷
 نارو ف لاضیتساو دیکبو نالغوا زوکوط حورخ ۰

 روب نع لتقو نط صم نبا هفیلخیلو جورخو ۰
 واىد :لاضبتساوفلخ ات ردنلفحورخو 2

 یشمفن : كرل در اراعو تربغ رو رارف ند هر راع ۳

 نادنفح و یساع دم ثالهاج مان ضباق ندنس همزالع ۱

 یسک 4

 ری ری او ی دیس جون ۰
 هن اخر هد رق ارش عهاج تم وح مع لس ن اطلس ۷

 بل و لو ی
 مهاربا یظءاردصو كل هر دنکینا یاولرلع تلنص ۸
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 ج . ۷ تم

 ]۲ یو 2. رازا لوا دا تسرهف )

 ناخ نايلس ناطلس تاوزعو تنطاس لاجا
 ت ن و نادا ۶
 رد همسر ندنرک ذ یرلتفصتو تلا دع 0

lo 

1۸ 

Ce 

 رد ه دنرک د یرلتااغساو ارادم هیاناعر

 رد هدنرک ذ دیهش ناکدارهش

 2 و رو هررادص ,م ام ه دنرل فد رمش نامز

 رد «دنرک ذرامطعا دی

 . ارز و نایلوا لصاو هم اقم قلمطعا ر دض

 ی ربهاشم رام اشذو رادرفد نالوا « دنرام رش نامز

 اما نالوا ه دیراش رش نامز

 ماطع یاشم و ال7 ره اشم نال واه دنرافب رش نامز

 رد هدنرک ذ 2

 زد هدنرکذ تای راو تاحوتف نالواهدنرتلودنامزالاجا
 نومز هلو حف و نا دروکب ةعلق حج

 دارخلب ةعلقحفو نمعفالسا علق ج

 سودر "هرب نج نوبامه رقس ناسا

 هدالوا عم ك یلعییغوا راوسهش لتقو هروب نح را

 لربجتاو هکلبا ةعلق ق

 مر دوب ةعلقویوگن اتسا * هرب رجو یناتخ ةعلق

 ه«ماعیارسب نواه لوزو .

 اشات : ےھارا لوتعم ن دش مظعارب زو

لروم نیب ع3 قلا ارصم هیاشایدج ان اخو 8
 ینید

 اشاب مهاربآ مظعا ربزو روبحرپ روس ۰









2 5 
 ۷ و

. Peçgevi, Îbrahim 
Tarih-i Pegçevi 

PLEASE DO NOT REMOVE 

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET 




